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அறப் பபோர் (சங்க நூற கோட்சகக)

முகவுடிர 

கடடைச சங்க நல்களில் எட்டுத வதோடக எனற வரிடசயில் பற்நோனூூறம, பதிூறூறப் பததும பறததுடறகக 
அடமைநத போடைல்குோல் ஆகயயடவ. அகததினகண் பதோன், இனனவதனூற வவளியிட்டுச வசோல்ல 
முடயயோததோகயய கோதடலப் பூற்யய வசய்திகடு அகம எனூற வுதததனர் தமிிர். அறம, வபோருக, இனபம, 
வீடு எனூற உூறதிப் வபோருக ்நோனகல் இனபம எனபது அது. மைூறற மூனடறப் பூற்யய வசய்திககளம பறப் 
வபோருக எனற வடகயில் அடைங்ுதம. உணர்சசடயயத தடலடமையயோக உடடையயது அகம. வசயயடல 
எடுததுடிரப்பது பறம. பறததவர் ககளக்ுத வவளிப்படுமபடயயோன நிகழேசசகக நிகழேவதனோல் பறம எனூற 
வுதததோர்கக. **
--
** 'இதடன (இனபதடத) ஒழிநதன ஒதத அனபடடையயோர் தோபமையயன் எல்பலோர்க்ுதம துய்தது 
உணிரப்படுதலோனம, இடவ இ்வோூற இருநதவதனப் பறர்க்ுதக் க்றப்படுதலோனம அடவ 
பறவமைனபவபடும.'-
வதோல்கோப்பயயம, அகததிடண இயயல், 1, ்நசசனோக்கனியயர் உடிர.
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பறததுடறகளில் வபருமபோலும வீிரதடதச சோர்நத வசய்திககளம சூறபோனடமை அிரசர், அநதணர், வணிகர், 
பவுோுர் எனபவர்ககளடடையய இயயல்பககளம சறப்பககளம வசோல்லப் வபூறகனறன. அகப்வபோருடுச 
சோர்நத பல வடகக் கோமைதடதப் பூற்க் க்ூறம திடணகக ஏழ. அடவ ுத்ஞ்ச, போடல, முல்டல, மைருதம, 
வ்நய்தல், டகக்கடு, வபருந திடண எனபடவ. இவூற்ல் ஒ்வவோனூறக்ுதம பல துடற கக உண்டு. 
இப்படபயய பறப் வபோருளிலும திடணககளம துடறககளம உண்டு. அகப்வபோருக சமபநதமைோன திடணக 
டுப் பூற்யய இலக்கணதடத எல்லோ இலக்கண நலோரும ஒபிர மைோதிரி க்்னர். ஆனோல் பறப் வபோருட் 
பரிவில் இிரண்டு வடகக் வகோகடககக பிங்கோலம முதூறவகோண்டு இருநது வருகனறன. அகததியயம, 
வதோல்கோப்பயயம எனற நல்கக பறப் வபோருகளக்ுத ஏழ திடணகக க்்ன. அடவ வவட்ச, வஞ்ச, 
உழிடஞ, துமடப, வோடக, கோஞ்ச, போடைோண் எனபடவ.

வவட்சததிடண படகவருடடையய ஆநிடிரடயய அவர் அ்யயோமைல் வகோணர்நது போதுகோததடலச வசோல்வது. 
்நோடு படக்ுதம ஆடசயயோல் ஒரு மைனனன மைூறவறோரு மைனனனபமைூற பபோர்க்ுதச வசல்லுதல் வஞ்சததிடண. 
அிரடண முூறூறடக யிடுதடலச வசோல்வது உழிடஞ. வீிரச சறப்ப வவளிப்படும வபோருட்டு பவநதர் 
வபோருதல் துமடப. அிரசர் முத யயவர்களின வதோழிடலச சறப்பததுச வசோல்லுதல் வோடக. 
நிடலயயோடமைடயயப் பலப்படுததுவது கோஞ்சத திடண. பகழேதல் வடகயயோலும வோழேததுதல் வடகயயோலும 
பறடிரச சறப்பத துப் போடுவது போடைோண்திடணயயோுதம. இவூறூறக ஒ்வவோன ூறம பல துடறகுோக 
விரியும. 

வதோல்கோப்பயயர் க்்யயவூற்ல் சல திடணகடு இிரண்டைோகப் பரிததும, அவர் அகதடதச சோர்ததிடவதத 
டகக்கடு வபருநதிடணகடுயும க்ட்டயும, பவூற சலவூறடறச பசர்ததும பறப்வபோருடுப் 
பனனிிரண்டைோக வுதததனர் சலர். அப்படப் புததது இலக்கணம வசோனன நல்களில் பிடமையயோனது 
பனனிரு படைலம. அதில் ஒ்வவோரு புததிடயயயும ஒ்பவோர் ஆசரியயர் இயயூற்னர் எனூற வதரியயவருகறது. 
அது இப்பபோது கடடைக்கவில்டல. அநத நடல அடவயயோூற் எழநத மைூறபறோர் இலக்கண நல் 
பறப்வபோருக வவண்போமைோடல. அதடன இயயூற்யயவர் ஐயயன ஆரிதனோர் எனபவர். வீிரபசோழியயம எனனம 
இலக்கணததிலும பறப்வபோருடுப் பனனிிரண்டு பரிவோகபவ அதன ஆசரியயர் பரிதது இலக்கணம 

க்ூறகறோர்.

பற்நோனூூற்ல் உகு போடைல்ககளக்ுதத திடணயும துடறயும பிங்கோலததில் வுதததிருக்கறோர்கக. அடவ 
பறப்வபோருக வவண்போ மைோடலயிூற கண்டை முடறடயயபயய தழவியயடவ. ஆயினம, அ்வோூற துடற 
வுதப்பது க்டைோது எனபது ்நசசனோர்க்கனியயர் கருதது. 'தததம பது நல் வழிகுோல் பற்நோனூூற்ூறுதத துடற 
க்்னோபிரனம அகததியயமும வதோல்கோப்பயயமுபமை வதோடகககளக்ுத நலோக ன அவர் ூதததிிரப் 

வபோருுோகத துடற க்ற பவண்டுவமைனூற அ்க' எனூற அவர் எழதுகறோர். வதோல்கோப்பயயப் பறததிடண 
இயயல் உடிரயில் பற்நோனூூறூறப் போடைல்கடு பமைூறபகோக கோட்டும இடைங்களிவலல்லோம அவர், இதில் 
உகுபட வசோல்லோமைல் பவூற திடண துடறகடு அடமைததுக் கோட்டுகறோர்.

பறப்வபோருக வவண்போ மைோடலயினபட அடமைநத பறததிடணகக வருமைோூற:

வவட்ச: படகவர் ஆநிடிரடயயக் கவர்தல்.
கிரநடத: படகவர் கவர்நத ஆநிடிரடயய மட்டைல்.
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வஞ்ச: படகவர் ்நோட்டடைக் டகப்பூறற எண்ணிப் பபோர் வசய்யயப் பறப்பட்டுச வசல்லுதல்.
கோஞ்ச: பபோர் வசய்வதூறுத வநத மைனனருக்ுத எதிபிர படகயயிரசர் வசல்லுதல்.
வ்நோசச: படகவர் தம மைதிடல முூறூறடக யிட்டைபபோது மைதிடலக் கோததல்.
உழிடஞ: படகவருடடையய மைதிடல முூறூறடகயிடுதல்.
துமடப: படகவபிரோடு ஊக்கததுடைன பபோர் வசய்தல்.
வோடக: படகவடிர வவூற் வகோககளதல்.
போடைோண்திடன: ஒருவனடடையய பகழே, வ டமை, ஈடகத திறன முத யயவூறடறச சறப்பததல்.
வபோது இயயல்: முனபன வசோனனவூற்ூறுதப் வபோதுவோனடவயும பறவுமைோகயய வசய்திகக.
டகக்கடு: ஒருதடலக் கோமைம.
வபருநதிடண: வபோருநதோக் கோமைம.

******

இநத முடறடயயச சோர்நத துடறகடுபயய பற்நோனூூறூறச வசய்யுட்களினபன பிங்கோலததி ருநது 

ுத்ப்பதது வருகறோர்கக. பறததுடறச வசய்யுட்கக ்நோனூூற அடமைநதடமையயோல் பற்நோனூூற எனற வபயயர் 
வநதது. இநதப் போடைல்கடுப் போடயயவர் ஒரு பலவர் அல்லர்; பல்பவூற கோலததில் பல வதோழிலும பல 
நிடலயும உடடையயவர்குோய்ப் பல ஊர்களிபல வோழேநதவர்கக. அநதணர், அிரசர், வணிகர், பவுோுர் ஆகயய
மைிரபல் வநத பலவர்களின போடைல்கக இதில் உகுன. முடயுடடை மைனனர்குோகயய பசிர பசோி போண்டயயர்கக
இயயூற்யய போடைல்ககளம இதில் இருக்கனறன.

மைூறறத வதோடக நல்ககளக்ுத இல்லோத தனிச சறப்டபப் பற்நோனூூற வபூற்ருக்கறது. இதில் உகு 
போடைல்களிூற வபருமபோலோனடவ உண்டமையில் நிகழேநத நிகழேசசகடுச சோர்நதடவ. மைனனர்களிடடைபயய 
நிகழேநத பபோர்கடுயும, அவர்களின வவூற் பதோல்விகடுயும, அவர்ககளக்ுதத துடணயயோக 
நினறவர்களின இயயல்பகடுயும, பதோல்வியுூறற மைனனர்களின ்நோடு அழிநதடதயும, பிரவலர்கக 
பலவர்கடுப் பபோூற்வநத இயயல்டபயும, பபோர் மூண்டை கோலததுப் பலவர்கக இடடைப்பக்ுதச சமைோதோனம 
உண்டைோக்கயயடதயும, பலவர்களின வபருமிததடதயும, போணர் விற யயர் க்ததர் ஆகயய கடலவல்லு்நர்கக 
வகுனடமையுடடைபயயோரிடைம பரிசல் வபூறற வசய்திடயயயும, வகுல்களின வண்டமைச வசயயல்கடுயும 
வதரிவிக்ுதம போடைல்கக இதவதோடக ந ல் பகோக்கப் வபூற்ருக்கனறன. ஆத ன தமிழே்நோட்டன படியய 
சரிததிிரதடத அ்வதூறுத இநத நல் மிகமிகச சறநத துடணயயோக விுங்ுதகறது. அகததுடறப் போடைல்களில் 
சோர்நது வடகயினோல் அங்கங்பக சல சல மைனனர்கடுயும வசல்வர்கடுயும பூற்யய வசய்திகக வரும. 
பற்நோனூூறூறச வசய்யுட்களிபலோ ஒ்வவோனூறம ஒ்வவோரு சரிததிிரத வதோடைர்பகு வசய்திடயயத 

வதரிவிக்ுதம. பசிர பசோி போண்டயய மைிரப பூற்யய விரலோூறூறச வசய்திககளம, போரி முத யய வகுல்களின 
சரிடதடயயப் பலப்படுததும வசய்தி ககளம இநத ந னோல்தோன விரிவோக அ்யயமுடகனறன.

இவூறடறயயன்ப் பிங்கோலததுத தமிழே ்நோட்டன அிரசயயல், தமிழே மைக்களின வோழேவியயல், கடலநிடல, 
அறம வபோருக இனபம வீடு எனனம வபோருககபுோடு வதோடைர்படடையய வசய்திகக, அக்கோலதது மைக்கக 
வகோண்டருநத எண்ணங்கக முத யய பலவூறடறயும இநநூற போடைல்கக வதரிவிக்கனறன. அவூறடறக் 
வகோண்டு பண்டடைத தமிிர் ்நோகரிகததின பல துடறகடுத வதளிநது உருவோக்க முடகறது.
*
இநதப் பததகததில் பற்நோனூூற்லுகு ஏழ போடைல்ககளக்ுதரியய விுக்கதடதக் கோணலோம. போடைல்கக 
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நிகழேசசகடு நிடலக்குமைோக உடடையயடவ. ஆதலோல் இநத விுக்கங்கக யயோவும கடதப் பபோக்கபல 
அடமைநதிருக்கனறன. உண்டமையில் பற்நோனூூற்ல் உகு ்நோனூூற போடைல்ககளம ்நோனூூற சூற கடதகுோக 
எழதுவதூறுதரியய கருடவ உடடையயடவ. அததடகயய கடதகடு முனப என ஆசரியயப் பிரோனோகயய 
மைகோமைபகோபோததியயோயய டைோக்டைர் ஐயயிரவர்கக எழதியிருக்கறோர்கக. அவர்கக திருவடபூற் நிூறுதம 
எளிபயயனம அ்வடகயில் சல கடதகக எழதி யிருக்கபறன. **

** எல்லோம தமிழே, பது வமைருுத எனற பததகங்கடு கோண்க.
இப் பததகததில் உகு முதல் கட்டுடிர பற்நோனூூற்ன கடைவுக வோழேததுப் போடைல் பூற்யயது. 
சவவபருமைோடனப் பூற்யய வசய்திகடுப் வபருநபதவனோர் அதில் வசோல்கறோர். அப் வபருமைோனடடையய 
வகோனடறக் கண்ணிடயயயும வகோனடறத தோடிரயும, இடைப ஊர்திடயயயும இடைபக்வகோடடயயயும, நீல 
கண்டைதடதயும, மைோதிருக்ுதம போதிடயயயும, கங்டகத திரு முடடயயயும, திருமுடப் படறடயயயும, தோழேநத 
சடடைடயயயும, தவக் பகோலதடதயும கோட்டுகறோர். நீலகண்டைததின வபருடமைடயய மைடற ்நவில் அநதணர் 
நுவல்கனறனர் எனூறம, திருமுடப் படறடயயப் பதிவனண்கணங்ககளம ஏததுகனறன எனூறம, சவமும 
சக்தியும ஒனறோக நிூறபதும உண்டு எனூறம வசோல்கறோர்.

பல்யயோசகசோடல முதுுதடுமிப் வபருவழதியயோகயய போண்டயயடனப் பூற்யய போடைல் ஒனூறம, போடலபோடயய 
வபருங் கடுங்பகோ, பசிரமைோன யயோடனக்கட்பசய் மைோநதிரஞ்பசிரல் இருமவபோடற எனனம பசிர அிரசர்கடுப் 
பூற்யய போடைல்கக இிரண்டும, பசோின ுதுமுூறறததுத துஞ்சயய ககளி வுவடனப் பூற்யயது ஒனூறம, 
அதியயமைோன, ுதமைணன எனனம ுதூறநில மைனனர்கடுப் பூற்யய போடைல்கக இிரண்டும இப் பததகததில் 
உகுன. ஒரு போட்டல் கடைல் வடமபலமப நினற போண்டயயடனப் பூற்யய வசய்திகக இடடைபயய 
வருகனறன. இவூறடறப் போடயய பலவர்கக வ்நட்டடமையயோர், பபய்மைகக இுஎயினி, ுதூறங்பகோழியூர் 
கிோர், ஆவூர் மூலங்கிோர், ஔடவயயோர், வபருஞ்சததிிரனோர் எனபபோர். இவர்களில் இுஎயினியயோரும 
ஔடவயயோரும வபண் மைக்கக. 

அிரசர்களின வீிரச சறப்பம வகோடடைச சறப்பம இநதப் போடைல்குோல் ்நனுத விுங்ுதகனறன. அிரசர்கக 
பபோர் வசய்யயப் புதவதூறுத முன படகவர் ்நோட்டல் உகு ஆவினங்ககளக்ுதம அநதணர், வபண்டர், 
ப்நோயயோளிகக, பதல்வடிரப் வபறோபதோர் ஆகயயவர்ககளக்ுதம துனபம இடிக்க விருமபோமைல், முிரசடறநது 
தோம பபோர் வசய்யயப் பபோவடத அ்விதது, அவர்கடுத தக்க போதுகோப்பச வசய்து வகோககளமபட 
முனக்ட்டபயய உணர்ததுதல் படியய விக்கம. பபோர் வசய்யயப் புதநதோலும இததடகயய அனபச வசயயல்ககளம
இருதத ன அக்கோலப் பபோர் அறப்பபோிரோக இருநதது. 'அறததோூற ்நவலும பூட்டக மைிரம' எனூற பலவர் 
இடதப் போிரோட்டுகறோர். படகவர்ககளடடையய அிரண்கடு முூறூறடகயிட்டு வவல்லுதலும, அவர்கக 
பறங்கோட்டனோல் அது கண்டு மைகழநது பபோடிர நிூறததுதலும, எதிர்தது நினற படகவர் ்நோட்டல் ீ டவதது 
எரிததலும, ்நட்படடைபயயோர் ்நோட்டடை வும வபறச வசய்தலும, தமமுடடையய பபிரோூறறலோல் நிடனதத 
கோரியயதடத நிடனததவோபற வசய்து முடததலும மைனனர்களின வ டமைடயயயும வீிரதடதயும பலப்படுததும 

வசயயல்கக. அவர்ககளடடையய வீிரச சறப்டபப் பலவர்ககளம போணரும விற யயரும போடப் பரிசல் 
வபூறறோர்கக.

அிரசர்களின ்நல் யயல்பககளம வுவோழேவும பல வடகயயோகப் பலவர்குோல் வசோல்லப் வபூறகனறன. கல்வி
பககவிகுோல் நிிரமபயய அ்வும, யயோரிடைததும அனபம, ுதூறறம வசய்தோடிரயும வபோூறக்ுதம 
கண்பணோட்டைமும மிுததியயோகப் வபூறற அிரசர்கக தம ்நோட்டல் எனூறம அடமைதி நிலவுமபட 
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போதுகோததோர்கக. அநத ஏமைக்கோப்பல் ுதடமைக்கக படக, பச, ப்நோய் எனபவூறடற அ்யயோமைல் வோழேநதோர்கக.
பறருடடையய வகோடுடமையயோல் அவர்கக துனபூறவதில்டல. பறடிரயும அவர்கக துனபூறததுவதில்டல. 
அிரசனடடையய வீிரமும படடையும படகவபிர இல்லோமைூற வசய்துவிட்டைடமையயோல் பபோரின் வோழம இனப 

அடமைதி அநத ்நோட்டல் இருநதது. வகோடல வசய்யும வில்டலயும பவூற படடைகடுயும அநத ்நோட்டு 
மைக்கக அ்யயோமைல் வோழேநதோர்கக. அிரசனடடையய வசங்பகோலோட்சயில் அறம கவடலயின் வோழேநதது. ீயய 
நிமிததங்கக பதோன்னோலும அவூறடற ப்நோக்க அஞ்சோமைல் மைக்கக வோழேநதனர். இததடகயய இனப 
வோழேடவச வசோர்க்க பபோகததினம சறநததோக எண்ணிப் பலவர் போிரோட்டனர். பவூற ்நோட்டல் 
இருப்பவர்ககளம இநத ்நோட்டு வோழேக்டகடயய நிடனதது பபோூற்னர். போடைல் சோனற பவநதனோகயய 
அவனடடையய ்நல் யயல்பகடுக் கண்டை ுதடமைக்கக, 'இவனக்ுத ஏபதனம ீங்ுத ப்நர்நதோல் என வசய்வது!' 
எனூற அஞ்ச யயோவதோரு ீங்ுதம ப்நிரோமைல் இருக்கபவண்டுவமைனூற வோழேததி வநதோர்கக.

அிரசன வுமுடடையய ்நோடும, அமப முத யய படடைகடு உடடையய அிரணும, மைடல பபோனற யயோடனடயயயும, 
பதர்கடு யும, பிரநத பசடனடயயயும, பவூறபடடைடயயயும உடடையயவனோக இருநதோன. அவடனப் பலவர்கக
போடனோர்கக. அிரசர்கக களிூற்னபமைபல பகோடடயய ஏூற் உலோ விரச வசய்தோர்கக. அிரசகளின ஈடகத 
திறடன உணர்நது பலவர்கக போிரோட்டனோர்கக. வகோடடையிூற சறநத பவநதர்களிடைம தமைக்ுதப் பரிசல் 
பவண்டுவமைனூற ுத்ப்போகப் பலப்படுததினோர் கக. மைனனர் சறநத வபோனடனக் க்ததர்ககளக்ுத ஈநதனர். 
மைறம போடயய விிர யயருக்ுதப் வபோனனணிகடுயும, போணருக்ுதப் வபோனனோலோன தோமைடிரப் பூடவயும 
விங்கனர். பலவர்கடுப் போிரோட்ட, நிிரமபயய வசல்வதடத அளிததனர். அடதப் வபூறற பலவர்கக 
அவூறடற வ்நடுங்கோலம பசமிதது டவக்கபவண்டும எனூற எண்ணோமைல் எல்பலோருக்ுதம விங்க 

இனபூறறோர்கக. தம மைடனவிமைோரிடைமும, "எல்பலோருக்ுதம விருப்பப்பட வகோடுங்கக" எனூற 
வசோனனோர்கக.

வசல்வதடதப் வபூறற பயயன ஈதல் எனபபத அக்கோலத தமிிர் வகோகடக. ஆத ன இயயூறடகயயோகச 
வசல்வதடதப் வபூறற மைனனர் அடதப் பறருக்ுத ஈநது களிததனர். அவர்போல் வசல்வம வபூறற பலவர்ககளம 
தமடமைச சோர்நபதோருக்ுத அடடைக வகோடுதது மைகழேநதோர்கக. வசல்வம உகுவர்கக பறருக்ுத ஈதலும 
இல்லோதவர் அதடனப் வபூறதலும இல்லோவிட்டைோல் அநத ்நோடு விருமபததக்க தனூற எனூற தமிிர் 

எண்ணினர். வோனலகதது வோழேவில் அடவ இனடமையயோல் அது சறநதது அனூற எனூற வகோண் டைோர்கக.

அறம வபோருக இனபங்குோல் சறநத வுப்பமைோன வோழேவு வோழேநத மைக்கடு இப்போடைல்களிபல 

போர்க்கபறோம. சனனஞ் சூற வபண்கக வபோழி லும ஆூற்லும விடு யயோடனோர்கக. தூயய வபோனனோல் 
அடமைநத கனமைோன அணிகடு அணிநது வகோண்டைனர். போடவ அடமைதது அதூறுதப் பூசூதட்ட மைகழேநதனர். 
ஆூறறங் கடிரயிலுகு பூம வபோழி ல் பூடவக் வகோய்தனர். ஆூற்ல் போய்நது நீிரோட இனபூறறனர். 

போனனடடையய யயோழிடசயும, விற யின ஆடைலும போடைலும, வயிரியயருடடையய க்ததும, பலவர்களின 
கவிககளம தமிழே்நோட்டடைக் கடலவும சறநத கருவூலமைோக்கன. பச நீங்கச சடமைதது உண்ணும பசோூற 
நிடறயய இருநதது; அநத பசோூறூறக்ுதரியய வ்நல்டல விடுக்ுதம உழபடடையின வும சறநதிருநதது; 
உழபவர் வசயயடலச சறப்பததுப் பயயன உண்டைோக்க உதவும பமைகம அிகயய வோனவில்டலத பதோூற் மைடி 

வபோழிநதது.

வபண்டர் கூறபபல சறநது நினறனர். வூறடமையிலும வசமடமையயோக இல்லறதடத ்நடைததினர். ஏபதனம 
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வபோருக தமபோல் இல்டலயயோனோல் மைூறறவர்களிடைம அுவு ுத்தது அடத வோங்கப் பறுத அடதத திருப்பக் 

வகோடுக்ுதம விக்கம அப்பபோதும இருநதது. இடதக் ுத்வயயதிர்ப்டப எனூற க்ூறவோர்கக. இல்லததில் 
நிகழம நிகழேசசககளக் ுதரியய வபோூறப்டப ஏூறூற வநதோக மைடனவி. அவடு 'மைடன கிபவோய்' எனூற ஒரு 
பலவர் விளிக்கறோர். கருவுூறற மைகளிர் மைண்டணக் ககளி உண்டைோர்கக.

வதய்வ பக்தியிபல சறநதவர்கக தமிிர்கக. சவ வபருமைோடனப் பூற்யய பல வசய்திகடு அவர்கக 
வதரிநது வகோண்டருநதனர். பதவர் முத யய பதிவனட்டுக் கணததினர் உண்டு எனூற ்நமபனர். பிசக்கடுப் 
போதுகோததனர். அநதணரிடைமும வபண்டர்களிடைமும பணியுடடையயவர்களிடைமும இிரக்கம கோட்டனர். 
பதிிரடிர ப்நோக்கச வசய்வனவூறடறச வசய்வது பதல்வர்களின கடைடமை எனூற ்நமபனர். கூறபகப் 
பூஞ்பசோடலடயய உடடையயது பதவபலோகம எனூறம, பண்ணி யயம வசய்தவர்கக அதன பயயனோக 
அ்வுலகதடத எய்தலோம எனூறம எண்ணினோர்கக. கடைலும, நிலமும, திடசககளம அுப்பதூறுத அரியயன 
எனபது அவர்கக நிடனவு. பதுப் பக வநதோலும பிம பக பபோனோலும அவூறடறத ீயய நிமிததமைோகக் 
வகோண்டைனர்.

நீரின வபருடமைடயய 'எல்லோ உயிர்க்ுதம ஏமைமைோகயய நீர்' எனூற பலப்படுததுவோர் ஒரு பலவர். பறருடடையய 
்நோட்டடை வவனூற தனனடடையயதோகக் வகோண்டு பயயனபடுததும மைனனடன, 'பறர்மைண் உண்ணும வசமமைல்' 
என விளிப்பர் ஒரு ்நல் டசச சோனபறோர். ஒரு வகுல் வகோடுக்ுதம வகோடடை நிசசயயமைோகத தமைக்ுதக் 
கடடைக்ுதம எனபடத, அது 'யயோடன பகோட்டடடை டவதத கவும' பபோனறது எனூற உவடமை க்் 
உணர்ததுவோர். ஒருவடிர வோழேததுமபபோது ஆூறூற மைண னம பலகோலம வோழேவோயயோக எனூற வோழேததுவது 
பலவர் மைிரப.

*
ிசடவயும ்நயயமும அடமையயப் பலவர்கக அிகயய போடைல்கடுப் போடயிருக்கறோர்கக. சங்கப் போடைல்களில் 
சல வசோூறகுோல் பல வசய்திகடுச வசோல்லும முடறடயயக் கோணலோம. வகோனடற மைலர் கோர் கோலததிபல 
மைலர்வது எனபடத, 'கோர் ்நூறங்வகோனடற' எனூற ிசருக்கமைோகத வதரிவிக்கறோர் ஒரு பலவர். பதல்வர் 
இமடமைக்ுதம மைூறடமைக்ுதம எய்ப்பல் டவப்போகப் பயயனபடுவர் எனபடத, 'வபோனபபோூற பதல்வர்' எனற 
வதோடைிரோல் ஒருவர் விுங்க டவக்கறோர். ஒரு மைனன னடடையய ஆட்ச மிகச சறப்போக அறவ்ந் விோமைல் 
்நடடை வபூறறது எனபடத, 'அறநதுஞ்ிசம வசங்பகோடலபயய' எனூற சல வசோூறகுோல் வதளிவுபடுததுகறோர் 
ுதூறங்பகோழியூர் கிோர். ஒரு மைனனனடையய ்நோட்டபல பறநது அவனடடையய ்நல்லோட்சயிபல எனூறம 
இனபவோழேடவப்வபூறம சறப்டப, 'நினனிிூற பறநது நின நிில்வுர்நத எம' எனபதில் அிுதபடைப் 
படனகறோர் சோனபறோர்.

தமைக்ுத பரிசல் பவண்டும எனபடத வவளிப்படடையயோகத வதரிவிக்க விருமபவில்டல பபய் மைகக 

இுஎயினி யயோர். அநதக் கருதடதக் ுத்ப்போகத வதரிவிக்கறோர். 'அிரசன படகவருடடையய பறதடதப் 
வபூறறோன. மைறம போடயய போடனி இடிடயயப் வபூறறோக. போனமைகபனோ வபோூறறோமைடிர வபூறறோன' எனூற 
க்் நிூறததுகறோர். 'இததடனயும போடயய ்நோன எனன வபறப் பபோகபறன?' எனற பககவி தோபன இநதப் 
போட்டன முடவிபல வதோனிக்கறது.

ுதூறங்பகோழியூர் கிோர் பசிரமைோனடடையய ்நோட்டல் உகு அடமைதிடயயப் பலப்படுதத வருகறோர். அடத 
்நயயமைோகச வசோல்கறோர். 'நின ்நோட்டல் ஒரு வதறல் இல்டல; ஆனோல் பவூற வதறல் உண்டு, ுதடமைக்கக ஒரு 
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வில்டல அ்யயோர்; ஒரு வில்டல அ்வோர். படடைடயய அ்யயோர்; ஆனோல் ஒரு படடைடயய அ்வோர். யயோரும 
நின மைண்டண உண்ணோர்; ஆனோல் சலர் உண்பர்' எனூற ிசடவ உண்டைோுதமபட வசோல்கறோர். 'பசோூறடற 
உண்டைோக்ுதம ீயின வதறடலயும, இநதிிர வில்டலயும, ்நோஞ்சூற படடைடயயயும அ்வோர். வயயவுூற மைகளிர் 
மைண்பவட்டு உண்பர்' எனூற க்ூறகறோர். 'வதறல், வகோடலவில், படடை இவூறடற அ்யயோர்; பறர் 
நினமைண்டண உண்ணோர்' எனூற வசோனனவூறறோபல அநத ்நோட்டல் படக இல்டல, பபோர் இல்டல எனற 
வசய்திடயயத வதரிவிததோர். இன னடவ உண்டு எனனம முடறயில் வசோல்லும வசய்திகுோல் அநத ்நோட்டல் 
பசோூற நிடறயய உண்வடைனூறம, பமைகம மைடி வபோழியும எனூறம, உழதூறவறோழில் சறக்ுதவமைனூறம, 
மைகளிர் இனப வோழேவிபல சறநது மைடன வோழேக்டகக்ுத மைங்கலமைோகயய ்நனமைக்கட் பபூறடற 

உடடையயவர்குோவோர் கவுனூறம பலப்படுததி அநத ்நோட்டல் உுதோகயய வுப்பதடதயும விுக்ுதகறோர்.

ஒரு மைனனடனப் படகததவர் அழிதடலயும, சோர்நதவர் வோழேதடலயும "நீ உடைனூற ப்நோக்ுதம வோய் 
எரிதவி, நீ ்நயயநது ப்நோக்ுதம வோய் வபோனபூப்ப" எனூற அிுத வபறக் க்ூறகறோர் ஆவூர் மூலங்கிோர். அவர் 
பசோினடடையய பபிரோூறறோடல, "வசஞ்ஞோயிூறூற நிலவு பவண்டனம, வவண்டங்ககளக வவயில் 
பவண்டனம, பவண்டயயது விடுக்ுதம ஆூறறடல" எனூற வசோல்வர்.

இ்வோூற தம கருதடத பல முடறயில் இனிடமையும அிுதம பயயப்பக் க்ூறம பலவர்களின கவிததிறடமை, 
அ்நத்நது ிசடவததுச ிசடவதது மைகழேவதூறுதரியயது.

பற்நோனூூற்ல் முதல் 266 போடைல்ககளக்ுத மைட்டும படியய உடிர ஒனூற உண்டு. அடத எழதியயவர் இனனோ 
விரனூற வதரியயவில்டல. தமிழே ்நோட்டன பிம வபருடமைடயய யும விரலோூறடறயும விுக்ுதம இநத அரியய 
நடலத பதடக் கண்டுபடதது ஆிரோய்நது பதிப்பதத அருஞ் வசயயடலச வசய்தவர்கக என 

ஆசரியயப்பிரோனோகயய மைகோமைபகோபோததியயோயய டைோக்டைர் ஐயயிரவர்கக. பற்நோனூூற வவளி வநதது முதல் 
இதுவடிரயில் அந நடலத துடணயயோகக் வகோண்டு அ்ஞர்கக எழதி வவளியிட்டை ஆிரோய்சச நல்கக பல; 
சரிததிிர நல்கக பல; கடதகக பல. இனனம விரிவோன ஆிரோய்சசக்ுத இடைம வகோடுக்ுதம அரியய வசய்திகக 
அநத ந ல் இருக்கனறன. தமிழே ்நோட்டன இலக்கயய வுமும, விரலோூறூறச வசல்வமும, கவிநுகர் திறமும, 
பிமவபருடமை யுணர்நதுவகோககளம வபருமிதமும அநத நலோல் எததடனபயயோ படகக பமைபலோங்க 

விட்டைன எனபது தமிிர்கக ்நனுதணர்நத வசய்தி. இதூறுத மூலமைோன அருநவதோண்டடைப் பரிநத தமிழேக் 
கூறபகமைோகயய என ஆசரியயப்பிரோடனத தமிழே ்நோடு எனூறம மைறக்க இயயலோது எனபது முக்கோலும உண்டமை.

"வபோதியயமைடலப் பறநதவமைோழி வோழேவ்யும
கோலவமைல்லோம பலபவோர் வோயில்
துதியய்வோய் அவர்வ்நஞ்சன வோழேதத்வோய்

இறப்பன்த துலங்ுதவோபயய"

எனூற போிரதியயோர் போடயய போட்டும அடதததோபன வசோல்கறது?
*
சங்கநூற கோட்சகக எனற வரிடசயில் இது ஐநதோவது பததகம. இதூறுதமுன வநத ்நோனுதம 
அகப்வபோருடுப் பூற்யயடவ. இது பறப்வபோருடுப் பூற்யயது. ஆகபவ அநதப் பததகங்களில் உகு 
கட்டுடிரகளின பபோக்ுதக்ுதம இதில் உகு விுக்கங்களின பபோக்ுதக்ுதமிடடைபயய சல பவூறபோடுகக 

இருக்கக் கோணலோம. வசய்யுட்களின உடிரகளில் படியய உடிரயயோசரியயர் உடிரக்ுத பவூறபட்டை புததிகக சல
இருக்ுதம. சல இடைங்களில் அவர் இிரண்டைோவதோக ரர் உடிர எழதுகறோர். அநத உடிர சறப்போகத 
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பதோன்யயதோல் அடதபயய தழவி விுக்கம எழதியய சல இடைங்ககளம உண்டு. இதிபல வரும மைனனர்கக, 
பலவர் கடுப்பூற்யய வசய்திகக அடனதடதயும வதோுதததுத தருவ தோனோல் மிக விரியுமைோதலோல், போட்டன
விுக்கததுக்ுதப் பபோதியய அுவில் அவூறடறக் வகோடுததிருக்கபறன

இதூறுதமுன வவளிவநத பததகங்கடு ஆதரிததுப் போிரோட்டயய அனபர்கக இதடனயும இனி விர இருக்ுதம 

நல்கடுயும வபூறூற ஊக்ுதவிப்போர்கக எனபற ்நமபகபறன. எளிபயயடனயும இதவதோண்டல் ஈடுவபறச 
வசய்த முருகன திருவருடுயும என ஆசரியயப்பிரோன ஆசடயயயும சநதிதது வநதிக்கனபறன.

மையிடல

1-8-52 க.வோ.ஜகந்நோதன
--------------------
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1. அருநதவதபதோன 

கடைவுக வோழேததுப் போடுவதில் சறநதவர் போிரதம போடயய வபருநபதவனோர். வபருந பதவனோர் எனற வபயயர் 
மைகோபதவனோகயய சவவபருமைோடனக் ுத்க்ுதம. சவவபருமைோடனக் ுத்தது அக்நோனூூற்ல் ஒருபோடைலும 
பற்நோனூூற்ல் ஒரு போடைலும அவர் போடயிருக்கறோர். அப்வபருமைோனடடையய பதோூறறதடத அ் விிரண்டு 
போடைல்களிலும வருணிததிருக்கறோர். பற்நோனூூற்ல் சவவபருமைோடன அவர் போடயய போடைல் முதூற 
வசய்யுுோக அடமைநதிருக்கறது.*

சவவபருமைோன இடைபவோகனததில் எழந தருளி வருகறோர். வ்நடுநதூிரததிபல வரும பபோபத ்நோம அனபடைன 
போர்க்கபறோம. அப் பபோது விுக்கமைோக எது வதரியும? அவருடடையய திருமுடதோன வதரியும. வ்நடுநதூிரததில் 
வருபவனடடையய தடலயும முண்டைோிசம வதரிவதுதோன இயயூறடக. வபருநபதவனோர் வ்நடுநதூிரததிபல 
உலோவரும சவவபருமைோடனத தரிசதது ்நமைக்ுதம கோட்டுவோடிரப் பபோலத திருமுட வதோட்டு வரு ணிக்கத 

வதோடைங்ுதகறோர்.

அபதோ! அவர் திருமுடயினபமைல் அடடையயோு மைோடல இருக்கறது. ஒ்வவோரு வதய்வததுக்ுதம உரியய 
அடடையயோுமைோக ஒ்வவோரு கண்ணி உண்டு. சவவபருமைோனடடையய அடடையயோுப் பூ, வகோனடற. வகோனடற 
மைலர்க் கண்ணிடயயச ூதடும பிரோன அவர். அநதக் வகோனடற மைலர் கோர் கோலததிபல மைலர்நது மைணம வீிசவது. 
கோர் கோலததில் மைலரும ்நூறங்வகோனடறபயய எமவபருமைோனக்ுதரியய கண்ணி.

அவருடடையய திருமைோர்ப எ்வுவு அிகோக இருக்கறது! மைோணிக்கம பதிததோூறபபோனற வச்வண்ண 
மைோர்பம அல்லவோ? அநத வண்ண மைோர்பபல பிரகளம மைோடலடயயச சூறபற போர்ப்பபோம. அநதத தோரும 
வகோனடறதோன. தடலயிூற ூதடும அடடையயோு மைோடலயயோகயய கண்ணியும வகோனடற; அிுதக்ுதம 
இனபததுக்ுதமைோக மைோர்பபல அணியும மைோடலயயோகயய தோரும வகோனடற.

வபருமைோன ஊர்நது வரும ஊர்தி இடைபம; அநத ஏூற தூய்டமைடயய உடடையயது; வவண்ணிற மைோனது. 
தர்மைதடதபயய ஊர்தியயோக ஊர்பவன இடறவன. தர்மைம மைோிச மைூறவூறறது. ஆத ன விடடையும 
வவண்ணிறமைோக இருக்கறது.

சவபிரோன வகோடடயய ஏநதியிருக்கறோர். அதுவும ஒரு அடடையயோும. இனன வகோடடயய உடடையயவர் எனூற 
அிரசடிரயும பறடிரயும ுத்ப்பதுண்டு. எமவபருமைோனக்ுதச சறநத வகோடயயோக உதவுவதும அநதத தூயய 
வவண்டமை யயோன ஏூறதோன.

சவபிரோனடடையய மைஞ்சக நிறக் வகோனடறக் கண்ணியுந தோரும, அவருடடையய தூயய வவகடு ஏறோகயய 
ஊர்தியும வகோடயும ்நனறோகத வதரிகனறன. இடவ அவருடடையய திருபமைனிக்ுதப் பறமபோன 
அடடையயோுங்கக. அவருடடையய திருபமைனிடயயப் போர்க்கபவண்டைோமைோ? சூறூற அடதக் கவனிப்பபோம.
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அது எனன, அவருடடையய திருக்கழததில் கனனங்கபற வலன்ருக்கறபத! அது கூறப்போக இருநதோலும 
வபருமைோனடடையய திருக்கழததில் அிகோக அடமைநதிருக்கறது. வச்வண்ணத திருபமைனியில் இநதக் கூறப்ப 
நிறம விட்டு விுங்ுதகறது. கழததிபல நீலமைணி கட்டனோல் எ்வுவு அலங்கோிரமைோக இருக்ுதம? அப்பட 
அணி வசய்கறது இநதக் கடற. அிுத வசய்வது மைோததிிரமைோ? அநதக் கடறக்ுதததோன எததடன வபருடமை! 
இடறவடன நீலகண்டைன எனூற யயோவரும போிரோட்டுகறோர்கபு, அது அநதக் கடறடயய நிடனநததுதோபன? 
பதவர்கக அமுதம பவண்டப் போூறகடைடலக் கடடைநத பபோது ஆலகோல விடைம எழநதது. அது கண்டு அஞ்ச 
ரடனோர் அமைிரர். தமைக்ுத அமுதம வநதோலும விரோவிட்டைோலும அநத ்நஞ்சனினூறம தம உயிடிரப் 
போதுகோததுக் வகோகுபவண்டுபமை எனற அசசம உண்டைோயிூறூற. சவபிரோனிடைம ரடவநது ரலம இட்டைனர். 
அவர்கக உயிருக்ுத உடலடவக்க வநத அநதக் கரியய ்நஞ்டச இடற வனோர் உண்டு தம திருக்கழததில் 

தங்ுதமபட அடமைததுக்வகோண்டைனர். பதவர்களின ஆருயிடிரக் கோதத வபருடமை அவர் திருக்கழத துக்ுத 
உரியயது. அது கூறதததனோல் பதவர்கக உயிர் வபூறூற ஒளிவபூறறனர். சவபிரோன கழததில் கடற 
நினறடமையயோல் அமைிரர் மைடனவி மைோர் கழததில் மைோங்கல்யயங்கக நினறன. ஆகபவ அநதக் கடற பதவடிரக் 
கோததது. பதவர்கக தம கடைடமைடயயச வசய்வதனோல் உல கம இயயங்க வருகறது. ஆத ன உலகதடதக் 
கோப்பதூறுதம அநதக் கடற கோிரணமைோ யிூறூற.

இததடன வபருடமை உகு நீலகண்டைதடத அனபர்கக பகழேகறோர்கக. பவததடதப் பல கோலும ரதும 
அநதணர்கக அக்கடறயின சறப்டபச வசோல்கறோர்கக. பவதததில் ருததிிரம எனற புததியில் 
சவபிரோனடடையய வபருடமை வசோல்லப்படுகறது. அங்பக அவருடடையய நீலகண்டைததின பகடியும 
கோணலோம. மைடறடயய ்நவிலும அநதணர் அப்புததிடயய ரதுவதன வோயிலோகச சவபிரோன திருக்கழத துக் 
கடறடயயப் பபோூறூறகறோர்கக.

சவவபருமைோனக்ுத உயிர்களிடைததில் உகு கருடணடயயயும, எதனோலும அவர் அழியயோத 
வபருடமையுடடையயோர் எனற சறப்டபயும வவளியிடும அடடையயோுமைோக அக்கடறயயோனது மிடைூறடற அணி 

வசய்து வகோண்டருக்கறது. அநதக் கடறடயய நிடனக்ுதமபபோது அடதக் கழததுவில் நிூறுதமபட வசய்த 
உமைோபதவி நிடனவுக்ுத வருகறோக. அப்வபருமைோன ்நஞ்டச விழங்ுதமபபோது அது திருக்கழததில் நிூறுதம 
பட இடறவி தன கிரததோல் தடுதது நிூறத தினோக எனூற பிரோணம க்ூறம.

சவபிரோனடடையய அருபு வடவமைோன அமடமை எமவபருமைோனினினூறம பவறோக இருப்பது ஒருநிடல. அப் 
வபருமைோபனோடு ஒனூறபட் டும பவறோகயும நிூறபது ஒரு நிடல. ஒனூற பட்படை நிூறபது ஒரு நிடல. இநத 
மூனூற நிடலயில் பன இிரண்டடையும நிடனவு க்ர்கறோர் வபருநபதவனோர். ஒருபோதி எமபிரோட்டயும ஒரு 
போதி வபருமைோனமைோக இருக்ுதம பகோலம மிகத வதோனடமையயோனது. அமடமை அப்பன எனத தனிபயய 
கோணுமபட பவறோகத பதோூற்னோலும, இருபவூற உருவங்குோகத தனிததனிபயய நில்லோடமையயோல் இநத 
மைோதிருக்ுதம போதியயனோகயய பகோலம ஒனூறபட்டும பவறோகயும நிூறுதம நிடலடயயக் கோட்டுவது; 
வபண்ணின திருவுருவம ஒரு போதியயோக, ஒருதிறனோக,உகு பகோலம அது.

அநத உருவமைோகயய சக்திடயயத தமைக்ுதக அடைக்க ஒனறோக நிூறுதம நிடலயும உண்டு. சவமும சக்தியும 
ஒனூறபட்டு நிூறுதம பகோலம அது. அக் பகோலததில் சவபமை பதோனூறமைன்ச சக்தி 
பதோனூறவதில்டல.சவததி ருநது சததி பதோூறூறவோக. சததியிடைததி ருநது தததுவங்கவுல்லோம 
பதோூறூறம. பதோூறூறம முடற இது. ஒடுங்ுதம முடற இதூறுத மைோறோனது. தததுவங்கக ஒனறனக ஒனூற 
அடைங்க, இூற தியில் யயோவும சக்தியுக அடைங்ுதம. அப்போல் அசசக்தியும சவததுக அடைங்ுதம. ஒடுங்ுதம 
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முடறயில் சவபிரோன தமைக்ுதக சக்திடயய அடைக்கக் வகோககளதடலப் வபருநபதவனோர் வசோல்கறோர்.

சவவபருமைோன தமமுடடையய திருமுடயிபல படறடயயச ூதடயிருக்கறோர். அது அவர் திரு முடயில் 
இருநதபடபயய அவருடடையய வ்நூற்யிபல தன ஒளிடயய வீிசகறது. அதனோல் அநத நுதலுக்ுத வண்ணமைோக, 
அிகோக அடமைநதிருக்கறது. சநதிிரனக்ுத இடறவனோர் திருமுடபமைல் இருக்ுதம சறப்பக் கடடைததது. அது 
பதவர்களில் யயோருக்ுதம கடடைக்கவில்டல. பதவர், அிசிரர், முனிவர் முதலோக அ்வுடடையய க்ட்டைத தினடிரப்
பதிவனட்டு வடகயயோகப் பரிப்பர்; பதிவனட்டுக் கணம எனூற வசோல்வோர்கக. அநதப் பதிவனட்டுக் 
கணததினரும, 'இநதப் படறக்ுத வநத போக்கயயபமை போக்கயயம!' எனூற அடதக் வகோண்டைோடுகறோர்கக.

இ்வோூற வகோனடறக் கண்ணியயர், வகோனடற மைோடலயயர், இடைபவோகனர், இடைபத துவசர், நீலகண்டைர், 
மைோதிருக்ுதம பதியயர், மைதி முடக் கடைவுக ஆக விுங்ுதம சவவபருமைோன சடைோதோரியயோக இருக்கறோர்.சடைோதோரி 
எனற மைோததிிரததிபல தவமுனிவர் திருக்பகோலநதோன ்நம நிடனவுக்ுத வருகறது. மைூறறக் கடைவுுரின 
பகோலங்களில் இததடன தவச சறப்படடையய அடடையயோுங்கடுக் கோண முடயயோது. திருநீூறம, 
பதோலோடடையும, சடைோ போிரமும ஆகயயடவ தவக் பகோலதடதச சோர்நதடவ. ஆகபவ சவபிரோடன அருநதவர் 
எனூற வசோல்வது விக்கம. "அருநதவ முதல்வன" (க .100:7) எனூற க தவதோடக பபிசகறது.

தோழேநத சடடையினோூற சறப்போக விுங்ுதம அருநதவததினிரோகயய இப்வபருமைோன திருமுடயில் எனூறம நீர் 

ுதடறயயோத கங்டக இருக்கறது. எல்லோ உயிர்க்ுதம இமடமை மைூறடமை இனபங்கடுத தருவது கங்டக. கங்டக
ிசருண்டு திிரண்டு அப் வபருமைோன திருமுடயில் அடைங்கக் கடைக்கறது. நீடிரச பசமிதது டவதத கமைண்டைலம 
பபோல, கிரகம பபோல, அது பதோனூறகறது. ஆத ன அடத நீர் அூற தடல அ்யயோத கிரகம எனபற வசோல்  
விடைலோம.

எல்லோ உயிர்ககளக்ுதம ஏமைமைோக இருக்ுதம நீர் ச்தும அூறதடல அ்யயோத கிரகதடத உடடையய தோழேநத 

சடடையினோல் வபோ வு வபூறற அரியய தவக் பகோலததினிரோகயய சவபிரோனக்ுதக் கண்ணிக் வகோனடற; 
தோருங்வகோனடற; ஊர்தி ஏூற; வகோடயும ஏூற. அவர் கழதடத அணி வசய்வது ஒரு கடற; அநதக் கடறடயய 
பவதம ரதும பவதியயர் பகழேகனறனர்.அவருடடையய ஒருபோதியில் வபண் உருவம உகுது; அதடன அவர் 
தமைக்ுதக அடைக்கடவததுக்வகோக வதும உண்டு. அவர் ூதடயய படற நுதலுக்ுத வண்ணமைோக உகுது; 
அடதப் பதிவனட்டுக் கணததினரும பபோூற் வழிபடுகறோர்கக.

இப்பட ்நமைக்ுதச சவவபருமைோடனக் கோட்டு கறோர் வபருநபதவனோர். 

கண்ணி கோர்்நூறங் வகோனடற; கோமைர் 
வண்ண மைோர்பல் தோரும வகோனடற. 
ஊர்தி வோல்வவக ஏபற;
சறநத சீர்வகழ வகோடயும அ்பவூற எனப. 
கடற, மிடைூற அணியயலும அணிநதனூற; அக்கடற
மைடற்நவில் அநதணர் நுவலவும படுபமை.
வபண்உரு ஒருதிறன ஆகனூற; அ்வுருத
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தனனக அடைக்கக் கிரக்கனம கிரக்ுதம.
படற, நுதல் வண்ணம ஆகனூற; அப்படற
பதிவனண் கணனம ஏததவும படுபமை:
எல்லோ உயிர்க்ுதம ஏமைம ஆகயய
நீர்அறவு அ்யயோக் கிரகததுத

தோழேசடடைப் வபோ நத அருநதவத பதோூறபக.

● எல்லோ உயிர்ககளக்ுதம இனபநதருவதோகயய நீர் என ூறம அூறதடல அ்யயோத கலசம பபோனற 
கங்டகடயயயுடடையய தோழேநத சடடையினோல் விுக்கம வபூறற அரியய தவத திருக் பகோலதடதயுடடையய 

சவவபருமைோனக்ுதத தடலயில் அணியும அடடையயோு மைோடல, கோர் கோலததில் மைலரும வகோனடறப் பூ; 
அிகயய வசநநிறம வபூறற திருமைோர்பல் உகு மைோடலயும வகோனடறப்பூ. அவன ஏூறம வோகனம தூயய 
வவகடு யயோன விடடை; சறப்பப் வபூறற பகடி உடடையய வகோடயும அநத விடடைபயய எனூற ஆனபறோர் 
க்ூறவர். ்நஞ்சனோல் உண் டைோன கூறப்ப அவன திருக்கழதடத அிுத வசய்தது; அநதக் கூறப்ப பவததடத 
ரதும அநதணர்குோல் பகிவும வபூறம. வபண் உருவம ஒருபோதி ஆயிூறூற; அ்வுருவத டதத தனக்ுதக 
ஒரு கோலததில் மைடறததோலும மைடறப்போன. படற திருவ்நூற்க்ுத அிகோக அடமைநதது; அநதப் படற 
பதிவனட்டுக் கணததினிரோல் போிரோட்டைப் வபறவும படும.

கண்ணி-முடயில் அணியும அடடையயோு மைோடல. கோமைர்-அிுத. வண்ணம-நிறம. தோர்-மைோர்பல் அணியும 
மைோடல. ஊர்தி-வோகனம. வோல்-தூயய. ஏூற- இடைபம. எனப-எனூற வசோல்வோர்கக. கடற - கூறப்ப. மிடைூற-
கழதது. அணிநதனூற-அணியயோக அடமைநதது. ஒரு திறன-ஒரு க்ூற. ஆகனூற-ஆயிூறூற. கிரக்ுதம- 
மைடறப்போன. நுதல்-வ்நூற். வண்ணம-அிுத. ஏததல்- துதி வசய்தல். ஏமைம-இனபம; போதுகோப்பமைோம. 
அறவு- அூறதல். கிரகம-கமைண்டைலம பபோனூற அடைங்க நிூறுதம கங்டக; ஆுதவபயயர். அருநதவதபதோன-
சவவபருமைோன.

வபருநபதவனோர் இங்பக கோர்்நூறங் வகோனடற எனறது பபோலபவ அக்நோனூூற்லும, "கோர் விரி வகோனடறப் 
வபோனபனர் பதுமைலர்" எனூற போடுகறோர். கனனி எனபது வீிரத துக்ுத அ்ுத்; பபோரில் அடடையயோுப் 
பூவோகக் வகோகவது. பபோர்ச வசயயடலப் வபருமபோனடமை யும எடுததுக் க்ூறம நல் பற்நோனூூற. இதன 
கடைவுக வோழேததில் வீிரததிூற பகூறபக் கண் ணிடயய முத ல் நிடனததோர். தோர் எனபது கோதலுக்ுத அ்ுத்; 
பபோகததுக்ுதரியயவதனூற ்நசசனோர்க்கனியயர் எழதுவர். ஆத ன வீிரத டதச வசோல்லும பறப் வபோருகளம 
கோதடலச வசோல்லும அகப்வபோருகளம ஒருங்பக நிடனதத வோறோயிூறூற.

சவவபருமைோனடடையய தர்மை ரிஷபம வவண்டமையயோனது எனூறம, பதிவனோரு ருததிிரர்களின ஊர்திகுோகயய 
இடைபங்கக கரியய நிறம உடடை யயன வவனூறம தக்கயயோகப் பிரணி உடிரயயோசரி யயர் க்ூறவர்.

வவூற்த திறதடதக் கோட்டுவதோத ன 'சறநத சீர்வகழ வகோட' எனறோர். இடறவன திருக் பகோலம 
முத யயன அவனருபு கண் ணோகக் கண்டை வபரிபயயோர்குோல் உணர்நது வசோல்லப் வபூறறன. அவர் 
க்்யயடத விரன முடறயயோகத வதரிநது பறர் க்ூறவர். தோபமை ப்நரிூற கண்டை்யயோது ஆனபறோர் க்ூறவன வூறடற
உணர்நது க்ூறத ன 'எனப' எனறோர். இடடை எல்லோவூற்ூறுதம வபோதுவோகக் வகோகுபவண்டும.
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அணியயலும அணிதனூற எனபது அணி தடலச வசய்தது எனற வபோருகளடடையயது. பதிவனண் கணங்கடுப் 
பலவோூற பலவர் கக க்ூறவர். பதவர், அிசிரர், முனிவர், கன னிரர், கமபருடைர், கருடைர், இயயக்கர், இிரோக்கதர், 
கநதருவர், சததர், சோிரணர், விதயயோதிரர், ்நோகர், பூதர், பவதோும, தோிரோகணம, ஆகோச வோசகக, பபோக 
பூமிபயயோர் எனனம பதிவனட்டு வடகயினடிரச வசோல்வர் பற்நோனூூறூற உடிர யயோசரியயர். இவூற்ூற ச்து 
பவூற போட்டுடைன க்ூறபவோரும உண்டு.

எல்லோ உயிர்க்ுதம ஏமைம ஆகயய அருநதவத பதோன எனூற க்ட்ட, உயிர்கடுக் கோப்போூறூறபவன 
சவவபருமைோன எனூற வகோகவதும வபோருநதும. கிரகம எனபதூறுதக் ுதண்டடக எனபற வபோருக உடிரப்போர்
படியய உடிரயயோசரியயர். 'கிரகததோலும சடதயயோலும சறநத வசய்தூறகரியய தவதடத யுடடைபயயோனக்ுத' எனபது 
அவர் உடிர. 'தனனக அடைக்கக் கிரக்கனம கிரக்ுதம எனபதூறுத, அ்வடவுதோன எல்லோப் வபோருடுயும 
தனனகபு அடைக்க அ்விடறவன க்ூற்பல மைடறயினம மைடறயும எனூற உடிரப்பனம அடமையும' 
எனூற மைூறபறோர் உடறயும க்ூறவர்.

'இப் வபரிபயயோடன மைனவமைோழி வமைய்குோல் வணங்க, அறம முதல் ்நோனுதம பயயக்ுதம என பது கருததோகக் 
வகோகக' எனூற கருத துடிரப்பர். 

கடைவுக வோழேதது எனபது பறததுடறகளில் ஒனறோதலோல் பறததுடறகக அடைங்கயய பற்நோனூூற்ன அகதபத 

இது முதூற போட்டைோக அடமைநதது.
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2. அறப்பபோர் 

உலகல் பதோன்யய உயிர்கக எல்லோவூற்ூறுதம வபோதுவோகச சல வதோழில்கக இருக்கனறன. உண்பது, 
உறங்ுதவது, சநததிடயய உண்டுபண்ணுவது ஆகயய வசயயல்கக பறடவ, விலங்ுத, மைக்கக எனற எல்லோ 
உயிர்ககளக்ுதம வபோதுவோனடவ. உடைமபபோடு க்டயய உயிர் குோகயய இவூற்ூறுத உடைமபன வதோடைர்படடையய 
வசயயல்களில் பல வபோதுவோக இருப்பது இயயல்ப.

ஆயினம இநதப் வபோதுவோன வசயயல்களில் ஆூற அ்வுடடையய மைனிதன தன அ்டவப் பயயனபடுததிக் 

வகோககறோன. கீடிரப்போததியில் கீடிர ்நனறோக வுர்நதிருக்கறது. அநதக் கீடிரடயய மைோடும உண்ணும; 
மைனிதனம உண்ணுவோன. மைோடு தன ்நோக்டக வடுததுச ிசருட்டப் போததியில் இருநதபடபயய கீடிரடயய 
உண்டுவிடும. மைனிதன அப்படச வசய்வதில்டல. கீடிரடயயப் பக்ுதவமை்நது ப்ததுத தண்டடைக் 
ுதிமபக்ுதம கீடிரடயய மைசயயலுக்ுதம உபபயயோகப்படுததுகறோன. கீடிரடயயக் கீடிர வடடைக்ுதம 
பயயனபடுததுகறோன. அவனக்ுதகு அ்டவ உணவு விஷயயததிபல வசலுததிச வசயயல் வசய்வதோல் இநத 
்நோகரிகம அடமைகறது. இப்படபயய கடுததபபோது கடடைதத இடைததில் உறங்ுதவது விலங்ுத. மைனிதபனோ 
கட்டல் பதட வமைதடதயும தடலயயடணயும பதட உறங்ுதகறோன. உணடவ உண்டு பச ீர்வதும உடைமடப 
மைறநது உறங்க இடுப்பத ீர்வதும விலங்ுதக்ுதம மைனிதனக்ுதம வபோதுவோக இருநதோலும, உண்ணுவதூற 
கடமைநத உணவுப் வபோருடுயும, உறக்கததுக்ுதத துடணயயோன வபோருககடுயும அிகிோக 
இனியயடவயயோகக் கடலததிறம படடைததனவோக அடமைததுக் வகோககளம அ்வு மைனிதனிடைம இருக்கறது.

மைனிதன வசய்யும ஒ்வவோரு வசயய லும அவனடடையய அ்வு விுங்ுதகறது. அவன வசய்யும கோத ல் 
அனபடைன அ்வும இருக்கறது. அவன மைக்கடு வுர்க்ுதம முடறயிலும அனபபோடு அ்வு விுங்ுதகறது.
பிசவோனது தன கனூறக்ுதப் போலூட்டுவதும தோய் தன ுதிநடதக்ுதப் போலூட்டுவதும வபோதுவோன 

வசய்டகபயய. ஆனோல் தோய் அ்வுடடையயவுோத ன அவக வசய்டக ்நோகரிகமைோக இருக்கறது.

பகோபம வநதோல் விலங்கனங்கக தமமுகபு பபோரிடும; ஒனடற ஒனூற வகோனூற விடும. சல சமையயங்களில் 
ஒரு க்ட்டைம மைூறவறோரு க்ட்டைதடத எதிர்ததுப் பபோரிடுவதும, ஒரு விலங்பக பவூற விலங்ுதக் க்ட்டைதடத 
எதிர்த துக் ுதடலப்பதும கோட்டு வோழேக்டகயில் நிகழேகனறன. மைனிதனக்ுதம பகோபம, படக எல்லோம 
உண்டு. அவூறபறோடு அவனக்ுத அ்வும இருப்பதோல் அநதத ீயய ுதணதடத அடைக்கப் போர்க்கறோன. 
அ்விபல பழததவர்கக பகோபபமை இல்லோமைல் வோழேகறோர்கக. எல்பலோருபமை அப்பட இருநதுவிடை 
முடயுமைோ?

பகோபதடத விரோமைபல அடைக்ுதவது பபிர்வு. பகோபம வருமபபோதும, வநதபனனம அடைக்ுதவது 
அடதவிடைக் ுதடறநத அ்வு. வநதபன வோர்தடதயயுவிபல அநதச சனதடதக் கோட்ட அடமைவது 
அடதவிடைக் ுதடறவோன அ்வு. ஆனோல் வோர்தடதககளக்ுதம அப்போல் சனம வசல்வதுண்டு. பறடிர 
அடததலும, வகோடல வசய்தலும ஆகயய வசயயல்குோக அநதக் பகோபம விடுவதும உண்டு. அப்பபோது க்டை 
மைனிதனக்ுத அ்வு இருப்பதனோல் தநதிிரமைோகவும கருவிகடுக் வகோண்டும அநதக் கோரியயங்கடுச 

18



வசய்கறோன.

ஒரு சமுதோயயபமை மைூறவறோரு சமுதோயயதடத எதிர்ப்பது உண்டு. அடதப் பபோர் எனூற வசோல்வோர்கக. இநதப் 
பபோருக்ுத மூலகோிரணம தனி மைனிதனடடையய விருப்ப வவூறப்ப அனூற; ஒரு சமுதோயயததினரின ்நனடமை 
ீடமைகடு எண்ணிபயய பபோர் நிகழேகறது. உலகததில் எநத ்நோடும பபோர் வசய்யயோமைல் இருநததில்டல. தனி 
மைனிதனடடையய வோழேக்டக விரலோூறூறக்ுதம ஒரு ்நோட்டன சரிததிிரததுக்ுதம அடப்படயயோன பவூறபோடு இது. 
மைனிதன தனனடடையய ஆூறறலோல் கல்வி, வசல்வம ஆகயயவூறடற ஈட்ட உயயர்கறோன. அவனடடையய ஜீவியய 
சரிததிிரததில் அவன வசய்த ஆக்க பவடலகபு வபருமபோலும இடைம வபூறகனறன. ஆனோல் தனி மைனிதர் 
பலர் சமுதோயயமைோக வோழம ்நோட்டனது சரிததிிரதடதப் போர்ததோபலோ பபோர்ச வசயயல்கபு சறப்போன 

புததிகுோக இருக்கனறன. சரிததிிரம எனபபத பபோர் நிகழேசசகளின பகோடவ எனூறக்டை மைோணோக்கர்கக 
நிடனததுப் படக்ுதம அுவுக்ுதச சல ்நோடு விரலோூறகக அடமைநதிருக்கனறன.

பபோரில் ஈடுபடுபவனம மைனிதனதோன. ஆகபவ அதிலும அவன தன அ்டவப் பயயனபடுததிக் 
வகோககறோன. படகவர்கடு எளிதிபல மைோய்க்ுதம படடைகடுக் கண்டுபடக்கறோன. அவனடடையய கல்வி, 
வசல்வம, மைனித சக்தி எல்லோம பபோரில் ஈடுபடுகனறன. இதனோல் பபோர் வசய்தடலயும ஒரு கடலபபோல 
எண்ணி அதூறுதரியய கருவிகடுயும முடறகடுயும வபருக்க வருகறோன.

மைனிதனடடையய அ்வு படகவடன அழிக்ுதம திறததில் ஈடுபடுகறது; அதனோல் மைனித சமுதோயயததின 
பபோரில் சல ்நோகரிக முடறகக அடமைகனறன. மைனிதர்ககளக்ுதக பகோபபமை விரோமைல் அடைக்ுதம 
சோனபறோர்ககளம, வநத பறுதம வசயயூறபடைோமைல் அடமையும ்நல்லவர்ககளம இருக்கறோர்கக. அடவககளடடையய 
அ்வு மைனித சமுதோயயம ஒனறடன ஒனூற அழிததுக் வகோககளம பபோரில் ஈடுபடுவதூறுத 

உடைமபடுவதில்டல. இநத வவ்டயய எப்பட அடைக்கலோம எனூற எண்ணி அதூறுதரியய வழி துடறகடு 
வுதக்கப் புதகறோர்கக. ஒருபோல் பபோடிரத திறமபடை ்நடைததிப் படகவடிர அழிக்ுதம கடல வுர்நது 
வநதோலும, ஒருபோல் பபோபிர நிகிோமைல் அடமைதிடயய நிடலநிூறதத பவண்டும எனற கருடணயும படைர்நது 
வருகறது. உலகல் எநதச சமுதோயயததிலும கருடணயுடடையய சோனபறோர் மிகச சலபிர இருக்கக்க்டும. 
ஆத ன பபோர் நிகழேவது அதிகமைோகவும, நிகிோமைல் அடமைவது ுதடறவோகவும இருக்கனறன. ஆயினம 
அநத ்நல்பலோர்ககளடடையய அ்வும கருடணயும பபோடிர அறபவ தடுதது நிூறததோவிட்டைலும, பபோரிலும சல
வடிரயயடறகடுக் கடடைபடக்ுதமபட வசய்தன. வீட்டல் அழக்ுதப்படைோமைல் இருப்பது மிக ்நல்லது. 
ஆனோலும மைனிதன அழக்ுதச வசய்கறோன. வீடு முழவதும அழக் கடடையுமபபோது அடத அலமபகபறோம. 
கழவியய நீடிரப் பல இடைங்களிலும பிரவவிடைோமைல் ரரிடைததில் விட்டு அதூறுத எல்டல பகோ ச சோக்கடடை 

ஆக்ுதகபறோம. மைனித சமுதோயயததிலும அழக்ுத முழவடதயும தடுக்க வடகயில்லோவிட்டைோலும பலவடக 
அழக்ுதகடு வடிரயயடறக்ுத உட்படுததி வவளிப்படுததும சோக்கடடைகடுப் வபரியயவர்கக வுதததிருக் 

கறோர்கக.

இதனோல்தோன பபோரிடுபவர்களிடடையிலும சல விதிகக இருக்கனறன. பபோர் வசய்வதூறுதம சல சட்டைங்கக
உலகதது ்நோடுகக பலவூறூறக்ுதம வபோதுவோக இருக்கனறன. தனி மைனிதன தனி மைனிதடனக் வகோடல 
வசய்யும திறததில் ஒரு வடிரயயடறயும இல்டல. அடத அறபவ விலக்கபவண்டும எனூற எல்பலோருபமை 
ஒப்பக்வகோண்டு விட்டைோர்கக. ஆகபவ வகோடல வசய்வது ுதூறறமைோகவிட்டைது. ஆனோல் வதோுததியயோகச 
பசர்நது வகோடல வசய்யும பபோர் ுதூறறமைோகவில்டல. ஞோனிககளக்ுதம, மைனிதப் பண்டப 
வுர்ப்பவர்ககளக்ுதம அது ுதூறறமைோகபவ பதோனூறம. முனபன வசோனனபட அப்பட நிடனப்பவர்கக 
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சலபிரயயோதலோல் பபோர் ுதூறறமைோகவில்டல. ஆனோல் பபோர் வசய்யுமபபோது சல வடிரயயடறகடு 
அடமைததிருப்பதோல், சல முடறகக ுதூறறமைோக எல்லோ வடகயினிரோலும ஒப்பக்வகோகுபட் டருக்கனறன.

பலோல் உண்பபத தவூறதோன. ஆனோலும எல்லோருபமை பலோல் உண்ணோமைல் இருப்பது எனபது இனடறயய 
உலகல் ்நடைக்கக்க்டயயதோக இல்டல. அதனோல் ்நல்லவர்கக பலோல் உண்பவர்ககளக்ுதம ஒரு தர்மைதடதச 
வசோல்  டவததோர்கக. 'நீ பிசவின பலோடல உண்ணோபத; அமைோவோடசயில் பலோடல உண்ணோபத' எனூற 
வடிரயயடற வசய்தோர்கக. பலோல் உண்ணோமைல் இருப்படதவிடை இநத வடிரயயடறயினபட ்நடைப்பது எளிதோக 
இருக்கறது. ஆத ன இநத ்நோட்டல் பலோல் உண்ணுதலோகயய அதர்மைம வசய்பவர்களிடைததிலும ஒரு தர்மைம, 
ஒரு வடிரயயடற இருக்கறது.

பபோரில் உகு தர்மைங்கக அல்லது வடிரயயடறககளம இததடகயயனபவ. பபோடிர அறபவ ஒழிக்க இயயலோத 
நிடலயில், எல்லோக் கோலததிலும எல்லோ இடைததிலும எநத முடறயிலும பபோரிட்டு உலடக ்நோசமைோக்கோமைல் 
இருப்பதூறுதரியய வழி துடறகடு ஆனபறோர்கக வுதததோர்கக. ஆத ன பபோரிலும அறப்பபோர் எனற வடக 
உண்டைோயிூறூற.

மைகோதமைோ கோநதியயடகக ்நடைததியய அறப்பபோர்தோன இதுகோூறம உலகம கண்டை்யயோத சறப்படடையயது. அவர் 
வசய்த பபோர், அழிடவ எ்வுவு ுதடறவோக்கலோபமைோ அப்பட ஆக்கூறூற. பபோரில் எதிர் நினற இிரண்டு 
கட்சகளில் ஒனூற உண்டமையில் பபோரிடைபவ இல்டல; அநதக் கட்சயினரின வசயயலோல் எதிர்க் கட்சயயோகயய 
ஆங்கல அிரசோங்கததோருக்ுத உயிிரழிவு இல்டல. அவர்கக பதசீயயக் கட்சயினருக்ுதச சடற விதிததோர்கக. 
இநத அறப்பபோரில் எதிர்க் கட்சயினருக்ுதக் க்டை மைனிதடிர மைோய்க்ுதம வோய்ப்பக் கட்டைவில்டல! பபோர் 
நிகழேநதது, ஆனோல் உயிிரழிவு இல்டல எனறோல் உலகததில் எநத ்நோட்டுச சரிததிிரததிலும இநத 
அூறபததடதக் கோண முடயயோது. இநத அஹிமசோ யுததமைோகயய அறப்பபோடிர வுததத சோனபறோர் மைகோதமைோ 
கோநதியயடகக. அவருடடையய வசயயல் வசயயூறகரியயது.

போிரத பதசததில் பிங்கோலம முதூற வகோண்படை பபோர் ்நடைநது வநததுண்டு. ஆனோல் அநதப் பபோர்களில் சல 
வடிரயயடற இருநதன. இனன இடைததில் இனன கோலததில் இனனமுடறயில் பபோர் வசய்யயபவண்டும எனற 
திட்டைம இருநதது. இிரோமைோயயணப் பபோரில் இிரோ மைன வவூறங் டகயுடைன நினற இிரோவணடனக் வகோல்லோது, 
"்நோடு வோ" எனூற க்் அனப்பயயது அறச வசயயல். இததடகயய பல அறச வசயயல்கக பபோரிடடையிலும 
நிகழேவதோல் அது பபோபிரயயோனோலும அறப்பபோிரோக இருநதது. 

தமிழே ்நோட்டல் நிகழேநத பபோர்ககளம அறப் பபோர்கபு. அவூற்ூறுதரியய வடிரயயடறகடுப் பலவர்கக 
அடமைததோர்கக. எவபிரனம வடிரயயடற கடைநது பபோர் வசய்தோல் அவர்கடுப் பலவர்கக போடைமைோட்டைோர்கக.
அவர்ககளடடையய பழி பிரவி மைூறறவர்கடு அஞ்சச வசய்யும. சல இடைங்களில் சல வகோடுஞ் வசயயல்கக 
நிகழேநத துண்டு. ஆயினம வபருமபோலும அறப்பபோர்கபு நிகழேநது வநதன. பபோர் வசய்யுமபபோது படடை 
இல்லோதவடனயும, ஒதத படடை வகோகுோதவடனயும, பறமுதுுத கோட்டனவடனயும, 
பசோர்வுடடையயவடனயும எதிர்ததுப் வபோருவது அறமைனூற எனற வடிரயயடற இருநதது. 'சறப்படடை 
அிரசயயலோவன: மைடநத உகுத பதோடனயும மைகப்வபறோபதோடனயும மையிர் ுதடலந பதோடனயும 
அடபறக்கட்படைோடனயும வபண் வபயயபிரோடனயும படடையிிநபதோடனயும ஒதத படடை எடைோபதோடனயும 

பறவும இததனடமை யுடடைபயயோடிரயும வகோல்லோது விடுதலும, க்்ப் வபோருதலும முத யயனவோம' 
(வதோல்கோப்பயயம பறததிடணயியயல், 10) எனூற ்நசசனோர்க்கனியயர் எழதுகறோர். பபோர் வதோடைங்கயயது முதல்
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முடவு வடிரயில் இததடகயய அறச வசயயல்கக பல பபோர்க்குததில் நிகழேவடதத வதோல்கோப்பயயத திலும, 
பறப் வபோருக இலக்கணங்கடு வுதக்ுதம பற நல்களிலும உகு வசய்திகுோல் அ்யயலோம; பற்நோனூூற 
முத யயவூற்ல் பபோரிடடைபயய இததடகயய அறச வசயயல்கடுச வசய்த வீிரப் வபருமைக்களின விரலோூறடறக் 
ுத்ப்படும வசய்யுட்கக பல உண்டு

*
பபோர் வதோடைங்கப் பபோகறது. ஒரு ்நோட் டன அிரசன தோன படகவடன எதிர்ததுப் பபோர் வசய்யயப் பபோவடதத
தன வீிரர்ககளக்ுத அ்விக்கறோன; முிரசடறநது அ்விக்கறோன. அதுபகட்டு வீிரர்ககளடடையய தினவவடுதத 
பதோககவுல்லோம பூரிக்கனறன. பபோர் எனற வசோல்டலக் பகட்டைோபல அவர்ககளக்ுத பயயம. 
--- txt to be fixed at the last line ----

படகவர் ்நோட்டல் உகு மைக்கக யயோவடிரயும அழிக்கபவண்டு வமைனபது அிரசனது ப்நோக்கம அனூற. 
பறருக்ுதத ீங்ுத வசய்யயோ தவர்கடுயும, தமைக்ுதப் பன ுதடகோதது ரமபம மைக்கடுப் வபறோதவர்கடுயும 
வகோல்வது ீது. ஆத ன படகயயிரசனடடையய ்நோட்டல் உகு அநத வடகயினடிரப் போதுகோக்கபவண்டும. 
எல்லோவூற்ூறுதம பமைலோகப் பிசக்கடுக் கோக்க பவண்டும. இதூறகோகப் படக ்நோட்டைோர் வதரிநது வகோககளம 
வண்ணம தோம பபோர் வசய்யயப் பபோவடத வவளிப்படடையயோகத வதரிவிதது விடுவோர்கக.

'பிசக்ககளம, பிசடவவயயோதத அநதணர்ககளம, வபண்ககளம, ப்நோயயோளிககளம, பதுர் கர்மைங்கடுச 
வசய்தூறுதரியய மைக்கடுப் வபறோதவர்ககளம தங்ககளக்ுதப் போதுகோப்போன இடைதடதத பதட அடடைநது 

விடுங்கக. ்நோம பபோரிடைப் பபோகபறோம' எனூற முிரிச அடறயயச வசய்வோர்கக. இநதச வசய்திடயயக் பகட் 
டைவர்கக எனன வசய்யயபவண்டுபமைோ அடதச வசய்வோர்கக. இடத உணர்நது தமைக்ுதரியய போதுகோப்டபச 
வசய்வதூறுதரியய அ்வில்லோத பிசமைோடுகக இருக்கனறனபவ, பபோரிடைத துணிநத அிரசன அவூறடற 
வழிமைடைக்கத தன ஊருக்ுதக் வகோண்டு வநது போதுகோப்போன. இது பபோர் முிக்கம வசய்யுமபபோபத நிகழம 
நிகழேசச. இப்படப் படகவருடடையய ஆநிடிரடயயக் வகோண்டு வருவது வவட்சததிடண வயயனப 
தனபோூறபடும. பறப்வபோருளில் முதல் திடண இது. வவட்சத திடணபயய, பபோர் வசய்தோலும அதிலும 
அனபம அறமும இடைம வபூறம எனபடதக் கோட்டுவதூறுத அ்ுத்யயோக நிூறகறது. உலகயய ல் 
நிகழேநதோலும நிகிோ விட்டைோலும அதுபவ எமமுடடையய ுத்க்பகோக எனூற, அடத மைக்கக மைறவோத வண்ணம
இலக்கண நல் வூறபூறததுகறது. நல்களில் இநத வடிரயயடறடயயக் கடடைப்படததுப் பலவர் கக இலக்கயய 
உலகல் இடத நிகழேததட்டும எனூற இலக்கண நலோர் இததடகயய பபோிரறங்கடு-யுதத தர்மைங்கடுச 
வசோல்  டவத தோர்கக.

'இருவபரு பவநதர் வபோருவது கருதியயக் கோல் ஒருவர், ஒருவர் ்நோட்டு வோழம அநதணரும ஆவும முத யயன 
ீங்ுத வசய்யயத தகோத சோதிகடு ஆண்டு நினூறம அகூறறல் பவண்டப் பபோதருக எனப் பகறலும, அங்ஙனம 
பபோதருதூறுத அ்வில்லோத ஆவிடனக் குவினோல் தோபமை வகோண்டுவநது போதுகோததலும ீவதனப்படைோது 

அறபமையயோம' எனூறம, 'மைன னயிர் கோக்ுதம அனபடடை பவநதூறுத மைறத துடறயினம அறபமை நிகழம' 
எனூறம ்நசசனோர்க்கனியயர் (வதோல். பறததிடண. 2, உடிர) எழதுகறோர். திருவககளவர் மைறததுடறயிலும 
இத தடகயய அனபச வசயயல்கக இருததடல எண்ணிபயய,

அறததிூறபக அனபசோர் வபனப அ்யயோர்;
மைறததிூறுதம அஃபத துடண.
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எனூற க்்னோர்.

படகவகோண்டை அிரசனிடைததும அவடனச சோர்நது பபோர் வசய்யும வீிரர்களிடைததும சனதடதக் கோட்டும 

மைனனன மைூறறவர்களிடைம அனப கோட்டுவது மைறததிடடைபயய பதோூற்யய அறம. ஆநிடிரகடுப் படகவர் 
்நோட்டனினூறம மட்டுவரும மைிரப தமிழே ்நோட்டல் இலக்கயய இலக்கணங்குோல் வவளியயோகறது. 
"சண்டடைக்ுத எடுபட மைோடுபட" எனற பிவமைோழிக்டை இநத அறதடதச ிசட்டக் கோட்டுகறது. 
பிவமைோழியயோக விங்ுதமைுவுக்ுத இநதச வசயயல் தமிழே ்நோட்டல் ஊன்யிருக்கறது. போிரதததில் 
விிரோடைபர்வததில் துரிபயயோதனோதியயர் விிரோடை பதசதது மைோடுகடுக் கவர்நது விர, அவவிரதிர் வசனூற 
அருசிசனன அவூறடற மட்டைோன எனற விரலோூற வருகறது. தமிழே இலக்கணத தில் மிகப் பிடமையயோனது 
வதோல்கோப்பயயம. அதில் ஆநிடிர கவரும வவட்சக்ுத இலக்கணம இருக்கறது. அநத இலக்கணம 
வதோல்கோப்பயயர் பதியயதோகப் படடைததது அல்ல. அதூறுதம முனபப இருநத நல்களில் உகுவூறடற 
அடவயயோூற்பயய அநத இலக்கணதடத அவர் வுதததோர், அகபவ, பிங்கோலததிபலபயய ஆநிடிர வகோகவது 
தமிழே ்நோட்டல் மைிரபோக இருக்கறவதனூற வகோகுலோம. இநத மைிரடப உணர்நத மைனனர்கக, போிரதப் பபோர் 
வதோடைங் ுதம முனனர், இநதத தமிழே ்நோட்டு மைிரப ்நல்ல வதன எண்ணித தோமும பமைூறவகோண்டைோர்கக எனபற 
பதோனூறகறது

*
இததடகயய அறப்பபோடிரச வசய்த தமிழே ்நோட்டு மைனனர்களில் போண்டயயன பல்யயோகசோடல முதுுதடுமிப் 

வபருவழதி ஒருவன. அவன முடயுடடை மூபவநதர்களில் ஒருவிரோகயய போண்டயயர் ுதலததில் வநதவன. பல 
யயோகங்கடுச வசய்விததவன. அவனடடையய தடல்நகரில் உகு மைதிடல அழிக்ுதம ஆூறறல் எநதப் படகயயிரச
னக்ுதம இல்டல. அநத மைதி லுகு சகிரங்குோகயய ுதடுமிகக பல கோலமைோக வண்ணங் வகடைோமைல் 
முதுுதடுமியயோகபவ இருநதன. அவனக்ுத அடமைநத வபயயபிர இததடன சறப்பக்கடுயும வதரிவிக்கனறது. 

இ்வுவு நீுமைோன வபயயடிர உடடையயவனோனோலும பலவர்கக ிசருக்கமைோகக் ுதடுமி எனூறம 

அடிப்போர்கக; போட்டல் டவததுப் போடுவோர்கக. அப்படப் போடயயவர்களில் வ்நட்டடமையயோர் எனற பலவர் 
ஒருவர். மிகப் வபரியயவர்கடுயும மிகச ச்யயவர்கடுயும அவர்ககளக்ுதரியய வசோநதப் வபயயிரோல் 
அடிப்பது வபருமபோலும விக்கமைனூற. வபரியயவர்கக வபயயடிர வவளிப் படடையயோகச வசோல்வது 
மைரியயோடதயயனூற எனூற பிங்கோலததில் எண்ணினோர்கக. இநதக் கோலததில்க்டைப் பகடுயயவர்கக, 
தோசீல்தோர் ஐயயோ எனூற வசோல்கற விக்கம இருக்கற தல்லவோ? வ்நட்டடமையயோர் எனற பலவருக்ுத 
அவருடடையய தோய் தநடதயயர் டவதத வபயயர் இனனவதனூற ்நமைக்ுதத வதரியயோது. அவருக்ுத நீண்டை இடமைகக 
இருநதடமையயோல் அநத அடடை யயோுங்வகோண்டு அவடிரக் ுத்ப்பது விக்கமைோகப் பபோயிூறூற. இப்பட 
உூறப்பனோல் வபயயர் டவதது விங்ுதம விக்கம வதோல்கோப்பயயததி ருநதுக்டைத வதரிகறது. 
வ்நடுங்கழததுப் பிரணர், பரஉ பமைோவோய்ப் பதுமைனோர், தங்கோல் முடைக்வகோல்லனோர், முடைபமைோசயயோர் எனூற 
உூறப்பக்கடுக் வகோண்டு பலவர்கடுச ிசட்டும விக்கம தமிழே ்நோட்டல் இருநதது. இதில் ஒரு சறப்ப 
உண்டு. உூறப்பக் ுதடறடயயச ிசட்ட இததடகயய வபயயர்கக வரும வபோது, அநதப் வபயயர்கக இழிவோன 
வபோருடுத திரவில்டல. உூறப்பபல ுதடற ப்நர்வது மைனிதனடடையய வசயயல் அல்லபவ. அப்பட இருக்க 
அதடன இழிவோகக் கருதுவது எ்வுவு டபததியயக் கோிரததனம! தமிிர்கக உூறப்பக் ுதடறடயய இழிவோகக் 
கருதவில்டல. அப்படக் கருதியிருநதோல் உூறப்பக் ுதடறடயயச ிசட்டும வபயயர்கடுப் பலவர்ககளக்ுத இட்டு 
விங்ுதவோர்குோ? முடைபமைோச வயயனூற முடைப் பலவடிரச ிசட்டு வதில் இழிவுக் ுத்ப்பருநதோல் அடத 
ந ல் எழதுமைுவுக்ுதக் வகோண்டு வருவோர்குோ? கரிகோலன எனூற ஒரு சக்கிரவர்ததிக்ுதப் வபயயர். அது 
அவனடடையய வசோநதப் வபயயர் அல்ல. அவன கோல் கரிநது பபோனடமையயோல் அநதப் பபர் வநதது. இநதக் 
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கோலததில் அப்படப் பபரிட்டு அடிததோல் அடிப்பவன ்நோக்ுதக் கரிநதுவிடும. அக்கோலததில் அடத 
இழிவோகக் கருதவில்டல. அநதப் வபயயடிரப் போட்டல் டவததுப் போடனோர்கக; மைூறறவர்ககளக்ுதம 
டவததோர்கக. இடமை நீண்டை பலவடிர வ்நட்டடமையயோர் எனூற விங்ுதம விக்கமும இநத வடகயில் 
பசர்நதபத.

வ்நட்டடமையயோர் முதுுதடுமிடயய வோழேததப் புதநதோர். அவனடடையய ்நல் யயல்டப எடுததுக் க்், நீ நீண்டை 
்நோக வோிபவண்டுவமைனூற வசோல்ல எண்ணினோர். அவன பல சறநத இயயல்படடையயவன. அநத 
இயயல்பககளக்ுதக எடத இப்பபோது வசோல்லலோவமைனூற ஆிரோய்நதோர். அவன வோிபவண்டும; அவனோல் 
்நோடு முழவதும வோிபவண்டும. பலவர், உலகததில் உகு உயிர்கக அததடனயும வோிபவண்டும 
வமைனூற நிடனப்பவர். ஆனோல் பபோர் எனூற ஒனூற மைூறற ்நோட்டனடிர வோிோமைல் அடக்கறது. அடத 
்நடைவோமைல் நிூறதத முடயுமைோ? ஆனோலும அநதப் பபோரிலும அறவ்ந் ஒனடறப் பனபூற், அநத 
அறததோூற்பல ்நடைப்பது சறப்பல்லவோ? அநதச சறப்ப முதுுதடுமியிடைம இருக்கறது. ஆகபவ அவனடடையய
இயயல்பகளில் அறததோூற்ன வழிபயய பபோர் வசய்யயப் புதம வகோகடகடயயச சறப்பக்கலோம எனூற 

பதோூற்யயது. போடை ஆிரமபததோர்.
*

பபோர் வசய்யயப் பபோவடதப் படக ்நோட்டல் உகபுோருக்ுத அ்விக்கத தடலப்பட்டை முதுுதடுமி ீங்ுத 

வசய்யயத தகோதவர்கவுனூற யயோர் யயோடிர நிடனததோன? முத ல் ஆடவ நிடனததோன? எநதக் கோிரணதடதக் 
வகோண்டும ீங்ுத வசய்யயத தகோதது அது. தன கனடற ஊட்டுவதூறுத அடமைநத போலோல் உலடகயும ஊட்டும 
தனடமை உடடையயது. அதூறுத அடுததபட தம ்நலதடதச ச்துபவ கருதிப் பறர் ்நலதடதப் வபரிதோகக் கருதி 
வோழம அநதணர்கடு நிடனததோன. தன கனூறக்ுதச ச்துவு போல் தநது வபரிதுவு போடலப் பறருக்ுத 
விங்ுதம ஆடவப் பபோனறவர்கக அவர்கக. ஆகபவ ஆடவ நிடனதத வுடைன ஆனின இயயல்படடையய 
போர்ப்பன மைோக்கடு நிடனததோன. அவடிர அடுததுப் போதுகோப்பக்ுதரியயவர்கக மைகளிர்; பபோர் பரிவதூறுதப் 
பயயனபடைோதவர்கக. அவர்கடுயும நிடனததோன.

மைூறற மைக்களிலும சலடிரப் பபோரில் ஈடுபடுததுவது தவூற. பணியுடடையயவர்கடுப் பபோரிபல 
புதததக்க்டைோது. பபோர்க்குததில் ப்நோயுடடையயவர்கக வநதோலும அறப்பபோர் முடறயில் அவர்கபுோடு 
வபோருதல் தகோது. பணியின் இருப்பவர்குோயினம பதல்வர் இல்லோதோடிரயும பபோரில் அழிததல் தவூற. 
பதல்வர் இருநதோல் அவர்ககளடடையய கோல்வழி இடடையயறோது உலகல் நிடலவபூறம. தோம இறநத பனபம 
பதிிரர்கடு ப்நோக்கச வசய்யும அருங் கடைனகடு அவர்கக பரிவோர்கக. பதல்வர்கக வபோன 
பபோனறவர்கக. துர்சசயுூறற கோலததில் துடணயயோவபதோடு, இறநத பறுதம ்நனடமை தரும கடைனகடுச 
வசய்த ன அவர்கக வபோருடுப் பபோனறவர்கக. பனனோல் துர்நத கோலததில் உதவுவதூறகோகப் 
வபோருடுச பசமிதது டவப்போர்கக. அதூறுத எய்ப்பல் டவப்ப எனூற வபயயர். பதல்வர்கக எய்ப்பல் 
டவப்பப் பபோனறவர்கபு. அதனோல்தோன, 

தமவபோருக எமபதம மைக்கக 

எனூற திருவககளவர் க்்னோர். வபோருக எனபற பகடுக்ுத ஒரு வபயயர் உண்டு. வபோன பபோனற 
பதல்வர்கடுத வதனபலததில் வோழம பதிிரர்ககளக்ுத அருங்கடைடன இூறப் பதன வபோருட்டுப் 

வபறோதவர்ககளம பபோரில் விலக்ுததூற ுதரியயவர்கக. இவர்கவுல்லோம பகட்ுதமபட, "எமமுடடையய 
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அமடபக் கடதிபல விடுபவோம. நீங்கக உங்ககளக்ுத அிரணோக உகு இடைங்கடுத பதட அடடையுங்கக" 
எனூற முதுுதடுமி நுவலுவோனோம. இது சறநத அறததோூற அல்லவோ? பபோர் வசய்யயப்புதம பபோதும இநத 
அறவ்ந்டயய பமைூறவகோககளம விிரதம உடடையயவன அவன.

அறவ்ந் வயயனூற வசோல் , பபோர் வநதோல் பகோடியயோக நிூறபபோரும உண்டு. முது ுதடுமிப் வபருவழதி 
அறவ்ந் வழி ஒழுதபவன. பபோர் வசய்யும வீிரமும உடடையயவன; மைறக் கடலயில் மைோட்ச வபூறறவன.

அவன பபோர் வசய்யயப் புதவோனோனோல் அவனடடையய படடையின வபருடமை அப்பபோதுதோன பலப்படும. 
படடையிபல சறப்போன புததியயோடனப் படடை. யயோடன ஒனூற ஆனோலும பதது ஆகளக்ுத ஒப்போனது. 
"யயோடனயுடடையய படடை" எனூற சறப்போகச வசோல்வோர்கக. யயோடனகக வவூறம அலங்கோிரமைோக வருவன 
அல்ல. எல்லோம ஆண் யயோடனகக; ஆண்டமையிபல சறநத யயோடனகக; படகவடிரத துடகததுக் வகோல்லும 
களிூறகக. அவூற்ன பமைபல வகோடகடு ்நோட்ட யிருப்போர்கக. யயோடனயின வபருமபடடை முனபன 
வசல்லுமபபோது அவூற்ன பமைபல ஏூற்யய வகோடகக வோடன மைடறக்ுதம. எங்ுதம நிிடலப் பிரப்பம.

இவூறடற வயயல்லோம நிடனததோர் பலவர். பபோர் வசய்யயப் புதமபபோதும அறததோூறடற நுவலும அவன 
வகோகடகடயயயும, அவனடடையய படடைப் வபருடமைடயயயும க்், "நீ வோழேவோயயோக!" எனூற வோழேததப் 
புதநதோர்.

ஆவும ஆனஇயயூற போர்ப்பன மைோக்ககளம
வபண்டரும பணிஉடடை ீரரும பபணித
வதனபல வோழே்நர்க்ுத அருங்கடைன இூறக்ுதம
வபோனபபோூற பதல்வர்ப் வபறோஅ ீரும

எமஅமப கடவிடுதும; நுமஅிரண் பசர்மினஎன
அறததோூற நுவலும பூட்டக, மைறததிூற
வகோல்களிூறூற மமிடசக் வகோடவிிசமப நிிூறூறம

எங்பகோ வோழியய ுதடுமி!

முதுுதடுமிப் வபருவழதிடயய எப்பட வோழேததுவது! அவனக்ுத பமைலும பமைலும வவூற் உண்டைோக 
பவண்டுவமைனூற வோழேததலோம. எல்லோ இனப ்நலங்ககளம கடடைக்க பவண்டுவமைனூற வோழேததலோம. நீடூழி 
வோிபவண்டுவமைனூற வோழேததலோம. பலவர் அவன பல்லோண்டு வோி பவண்டுவமைனூற வோழேதத 
விருமபனோர். பல ஆண்டுகக எனபதூறுத ரர் உவடமைடயயச வசோல்ல நிடனததோர். வோனததில் பதோனூறம 
மனகக கணக்கூறறடவ; அவூறடறப் பனடமைக்ுத உவடமையயோகச வசோல்வது மைிரப. மைடி வபய்யுமபபோது 
உண்டைோுதம மைடித துளிககளம பல; அவூறடறயும வசோல்வதுண்டு. கடைல் மைணல், ஆூறூற மைணல் 
ஆகயயவூறடற எண்ணி முடயயோது; அவூறடறயும பனடமைக்ுதச வசோல்வதுண்டு. வ்நட்டடமையயோர் ஆூறூற 
மைணடலச வசோல்ல வருகறோர்.

பசோின ஒருவடன வோழேதத வநத பலவர் ஒருவர் அவனடடையய ்நோட்டல் உகு கோவிரி யயோூற்ன 
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மைணடலவிடைப் பல ஆண்டுகக வோி பவண்டும எனூற வோழேததினோர்.

சறக்கநின ஆயுக
மிக்ுதவரும இனனீர்க் கோவிரி

எக்கர் இட்டை மைண னம பலபவ.

இங்பக வ்நட்டடமையயோர் போண்டயய மைனனடன வோழேததுகறோர். ஆத ன போண்ட ்நோட்ட லுகு 
ஆூற் ருக்ுதம மைணடலச வசோல்வது தோன வபோருததமைோக இருக்ுதம. முதுுதடுமிப் வபருவழதியின 
கோலததில் போண்ட ்நோட்டல் இருநத ்நதிகக டவடயயயும வபோருட்நயும. வ்நட்டடமையயோர் அநத ஆூறகடுக் 
ுத்ப்படை வில்டல. பலவர்கக யயோபிரனம ஒரு மைனனடனப் போடுமபபோது அவர்ககளடடையய முனபனோரின 
பகடியும இடணததுப் போடுவது விக்கம. முதுுதடுமிடயய வோழேததுமபபோது அவனடடையய முனபனோன 
ஒருவடனயும போிரோட்டை நிடனநதோர் பலவர். ுதடுமியின வோழே்நோக பல்ுதக எனபதூறுத ஏூறற உவடமையும, 
அவன முனபனோன ஒருவனடடையய சறப்பம ஆகயய இிரண்டடையும ஒருங்பக அடமைக்ுதம ்நயயமைோன வோய்ப்ப 

இநதப் பலவருக்ுதக் கடடைததது.
*

மிகப் பிங் கோலததில் போண்ட்நோடு இப்பபோது உகுடதவிடை அதிகப் பிரப்டப உடடையயதோக இருநதது. 
ுதமைரித துடறக்ுதம வதூறபக பல கோவதங்கக தமிழே்நோடு விரிநதிருந தது. அநதப் புததியில் ஆூறககளம 
மைடலககளம இருநதன. ுதமைரிமைடல, ுதமைரி ஆூற, பஃூறளி யயோூற எனபன அப்புததிகளில் இருநதன எனூற 
வதரிகறது. அநதப் பிங்கோலததில் வதூறபக மைதுடிர எனற ்நகர் இருநதது. அடதப் போண்டயய மைனனர்கக 
தமமுடடையய தடல்நகோிரோகக் வகோண்டு ஆட்ச பரிநதோர்கக. அக்கோலததில் கடைல்பகோக ஒனூற நிகழேநதது. 
தமிழே ்நோட்டன வதன முடனயில் ஒரு புததி டயயக் கடைல் விழங்கயயது. மைதுடிர மைடறநதது.

போண்டயய மைனனர் தம தடல்நகடிர வடைக்பக தகளி டவததுக் வகோண்டைோர்கக. மைதுடிர தடல்நகிரோக இருநத 
கோலததில் போண்டயயர்கக அங்பக ஒரு தமிழேச சங்கதடத டவதது வுர்தது வநதோர்கக. அடதத தடலச 
சங்கம எனூற வசோல்வோர்கக. மைதுடிரடயயக் கடைல் வகோண்டை பறுத கபோடைபிரம எனற ்நகிரம போண்டயயர்களின 
இிரோசதோனியயோயிூறூற. அங்ுதம தமிழேச சங்கதடத அவர்கக ்நடைததிவநதோர்கக. அதூறுத இடடைச சங்கம எனூற 
வபயயர்.

கபோடைபிரததிூறுதத வதூறபக உகு புததிடயய பவூறறிரசர் சலர் டகப்பூற்னர். கடைல் பகோக நிகழேநதடமையயோல் 
துர்வுூறற போண்டயயர்களின பசோர்வு கண்டு பவூறறிரசர் இ்வோூற வசய்தனர். போண்டயயன மைோகீர்ததி எனற 
அிரசன முடூதடனோன. அவன வீிரமும பலடமை யும நிிரமபயயவன. தன படகவடிர வவனூற அவர் 
வபூற்ருநத நிலதடதயும தனனடடையய தோக்கக் வகோகுபவண்டுவமைனூற உூறதி பூண்டைோன. படகவர்பமைூற 
படடைவயயடுததுச வசனூற வதனபகோட வடிர பபோய்த வதன கடைூறகடிரயயுவும தன ஆடணடயயச வசலுதத 

பவண்டும எனபது அவன நிடனவு.

பபோர்க்பகோலம பூண்டு பறப்பட்டைோன. பறப்பட்டைவபோழது அவன ஒரு வஞ்சனம இயயமபனோன. "்நோன 
கடைலுவும வசனூற, அநதக் கடைல்வடமபபல நினூற என கோல்கடு அநதக் கடை ன நீிரோபல அலமபக் 
வகோண்டைோலன் மபுன!" எனூற வ்நடுவமைோழி க்்னோன. படடைவயயடுததுச வசனூற ுதூறமபகடு அடைக்கத 
வதன கடைலுக்ுதச வசனறோன. அங்பக கடைபலோிரததில் வடமப அலமப நினறோன. அனூற அவனக்ுதம பற 
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மைக்ககளக்ுதம உண்டைோன மைகழேசச எல்டல கோணோதபட இருநதது. அனூறமுதல் அநத மைனனனக்ுதக் கடைல் 
வடமபலமப நினற போண்டயயன எனற வபயயர் உண்டைோயிூறூற. படகவர்போல் இருநத நிலதடத மட்டுக் 
வகோண்டைடமையயோல் நிலநதரு திருவிூற போண்டயயன எனற வபயயரும அவனக்ுத அடமைநதது. உருவோலும 
பகிோலும உயயர்நது நினறடமையயோல் அவடன வ்நடபயயோன எனூற பலவர் பகழேநதனர். அவன கோலததில் 
பஃூறளியயோூற எனற ஆூற போண்ட்நோட்டல் ரடயயது.

அவன கோலததில் இடடைச சங்கததில் வதோல்கோப்பயயர் ஒரு பலவிரோக இருநதோர். அவர் வதோல்கோப்பயயம 
எனற அரியய இலக்கணதடத இயயூற் நிலநதரு திருவிூற போண்டயயன அடவக்குததில் அிரங்பகூற்னோர்.

அப்போலும ஒரு கடைூறபகோக நிகழேநதது. போண்டயயர்கக பனனம வடைக்பக வநது ஒரு ்நகடிர அடமைததுக் 
வகோண்டு தம பிமபதியயோகயய மைதுடிரயின வபயயடிரபயய அதூறுத இட்டு விங்கனர். அங்பக கடடைச 
சங்கதடத நிூறவி வுர்ததனர். முதுுதடுமிப் வபருவழதி அநதக் கோலததில் வோழேநதவன.

பலவர், வடமபலமப நினற போண்டயயடனயும அவன கோலததில் போண்ட ்நோட்டபல ரடயய 
பஃூறளியயோூறடறயும நிடனததோர். "நீ பஃூறளி யயோூறூற மைணடலக் கோட்டலும பல ஆண்டுகக வோழேவோயயோக!" 
எனூற முதுுதடுமிடயய வோழேததினோர். வ்நடபயயோனோகயய வடமபலமப நினற போண்டயயனடடையய 
பஃூறளியயோூறூற மைணடலப் பபோல வோழேவோயயோக எனூற அநதப் பிம போண்டயயடனயும வதோடைர்ப 

படுததினோர். அவன சறப்டபயும ச்து பசர்ததுச வசோல்லுகறோர்.

அநத வ்நடபயயோன போண்டயய ுதலததில் வநத வபரியய மைனனர்களில் ஒருவன. ஒருுதலததில் பல மைனனர்கக 
பறநதிருநதோலும யயோபிரனம சலருடடையய வபயயிரோபல அநதக் ுதலதடதக் ுத்ப்பது விக்கம. அநதப் 
வபயயடிர உடடையயவர்கக மிக்க சறப்டபப் வபூறறவர்கக எனபடத அவர்கக ுதலம எனூற ிசட்டச வசோல்லும 

விக்கததினோல் உணிரலோம. ூதரியய வமசததில் பலர் உதிததோலும ிருத எனற மைனனன சறநதவனோக 
இருநதோன. அதனோல் ிருதுதலம எனற வபயயர் இிரோமைன பறநத ுதலததுக்ுத ஏூறபட்டைது. அப்பட முதுுதடுமிப் 
வபருவழதி யயோகயய போண்டயயனக்ுத முனபனோர்கக பலர் இருநதும பலவர் வடமபலமப நினற 

போண்டயயடன நிடனததோர். போண்டயய ுதலததினருக்ுதத தடலவன எனூற அவடனச வசோல்கறோர். "தம பகோ" 
எனூற சறப்பக்கறோர். அநத மைனனனடடையய வீிரதடத அவன வபயயபிர கோட்டும. அவன கடலஞர்களிடைததில் 
பபிரனபடடையயவன. பலவர், போணர், க்ததர் ஆகயயவர்ககளக்ுத நிதி மிக விங்ுதம வகுல். 
வசமவபோனடனயும பிசமவபோனடனயும க்ததருக்ுத வோரி வோரி ஈயும வண்டமையுடடையயவன. வதனகடைடலத 
தன தோக்கக்வகோண்டு அநத ்நனனோளில் அங்பக வபருவிிோச வசய்தவன. முநநீிரோகயய கடை ன கடிரயிபல 
வடமபலமப நினறவன; முநநீர் விி விடனயுடடையய வ்நடபயயோன.

படடைததல், கோததல், அழிததல் எனற மூனூற தனடமைகடு உடடைடமையயோல் முநநீர் எனற வபயயர் கடைலுக்ுத 
வநதது. நீர் எனபது இயயல்டபக் ுத்க்ுதம வசோல். ஆூறூற நீர், ஊூறூற நீர், பவூறூற நீர் எனற மூனூற நீர்ககளம 
பசர்நது அடமைநதடமையயோல் அ்வோூற வபயயர் வபூறறது எனூற சல உடிரயயோசரியயர்கக எழதியிருக்கறோர்கக. 
நிலம பதோனூறவதூறுத முனபன பதோன்யயது எனற வபோருகபடை முனனீர் எனூறம வசோல்வதுண்டு.
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முதுுதடுமிடயய வோழேததுகறோர் பலவர்; "உங்ககளடடையய ுதலததில் பபிரிரசனோக இருநதவனம, வசமடமையயோன 
பசயய வபோனடனக் க்ததர் ககளக்ுத விங்கயயவனம, கடைடல அடடைநது விிோ வவடுதத முநநீர் விிோடவ 
உடடைபயயோனம, வ்நடபயயோனமைோகயய வடமபலமப நினற போண்டயயனடடையய, ்நல்ல நீடிர உடடையய 
பஃூறளியயோூறூற மைணடலக் கோட்டலும பல ஆண்டுகக நீ வோழேவோயயோக!" எனூற வோழேததுகறோர்.

'ஆவும ஆனஇயயூற போர்ப்பன மைோக்ககளம
வபண்டரும பணியுடடை ீரரும பபணித
வதனபல வோழே்நர்க்ுத அருங்கடைன இூறக்ுதம
வபோனபபோூற பதல்வர்ப் வபறோஅ ீரும

எமஅமப கடவிடுதும நுமஅிரண் பசர்மின'என,
அறததோூற நுவலும பூட்டக, மைறததிூற
வகோல்களிூறூற மமிடசக் வகோடவிிசமப நிிூறூறம

எங்பகோ வோழியய ுதடுமி; தமபகோச
வசநநீர்ப் பிசமவபோன வயிரியயர்க் கீதத
முநநீர் விிவின வ்நடபயயோன

்நனனீர்ப் பஃூறளி மைண னம பலபவ.

*'பிசக்ககளம, பிசவின இயயல்படடையய அநதணர்ககளம, மைகளிரும, ப்நோயுடடையயவர்ககளம, பபோூற்த வதன 
திடசயில் வோழேபவிரோகயய பதிிரர்ககளக்ுதச வசய்யயபவண்டயய அரியய கடைனகடுக் வகோடுக்ுதம உரிடமையுடடையய

வசல்வதடதப் பபோனற பகடுகடுப் வபறோதவிரோகயய நீங்ககளம, ்நோம எம அமடப விடிரவிபல 
எய்யயப்பபோகபறோம ஆத ன, நுமைக்ுத ஏூறற போதுகோப்போன இடைங்கடு ்நோட அடடையுங்கக' எனூற அறததின
வ்ந்டயய வவளிப்படடையயோகக் க்ூறம வகோகடகடயயயும வீிரதடதயும உடடையயவனம பபோர்க்குததில் 
படகவடிரக் வகோல்லும களிூறகளின பமைபல ஏூற்யய வகோடகக ஆகோயயதடத நிில் வசய்யும எமமுடடையய 

அிரசனமைோகயய முதுுதடுமிப் வபருவழதிபயய! நீ வோழேவோயயோக; போண்டயய ுதலதது அிரசனம வசமடமையயோன 
இயயல்படடையய பிசமவபோனடனக் க்ததர்ககளக்ுத விங்கயயவனம கடைல் விிோடவ ்நடைததியயவனம 
வ்நடபயயோனமைோகயய கடைல் வடமபலமப நினற போண்டயயனடடையய ்நல்லநீடிரயுடடையய பஃூறளியயோூறூற 

மைணடலக் கோட்டலும பல ஆண்டுகக.

மைண னம பல வோழியய எனூற க்ட்டக் வகோகு பவண்டும.

இயயல் - இயயல்ப, ஆ முத யயவூறடற முனனிடலப்படுததிச வசோல்வதுபபோல அடமைநதிருப்பதோல் 
பணியுடடைீரரும வபறோஅீரும எனபடவ முனனிடலயயோக இருக்கனறன. பணியுடடையயவர்குோகயய 
நீங்ககளம, வபறோதவர்குோகயய நீங்ககளம எனூற வபோருக வகோகுபவண்டும. வதனபல வோழே்நர் - பதிிரர்; 
இவர் பதவ சோதியினர். அவிரவர்கக தம முனபனோடிரக் கருதி ஆூறூறம கடைனகடு ஏூறூற, அவூற்ன 
பயயனகடு அம முனபனோர் எ்விடைதது எப்பறவியில் இருந தோலும அவர்ககளக்ுதச சோர்ததும 

வசயயடலயுடடையயவர்கக. மைோடைோகப் பறநத ஆனமைோடவ ப்நோக்க அதன முூறபறப்பல் வதோடைர்படடையயோர் 
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கடைன ஆூற்னோல் அதன பயயடனத வதனபல வோழே்நிரோகயய பதிர் பதவடதகக ஏூறூற, அநத மைோட்டுக்ுத உரியய 
பல்லுணவோகவும பறவோகவும கடடைக்ுதமபட வசய்வோர்கக எனூற சோததிிரங்கக க்ூறம. இூறக்ுதம - 
அளிக்ுதம. கட-விடிரவில். விடுதும-எய்பவோம. அிரண்-கோப்போக உகு இடைம. பசர்மின - அடடையுங்கக. 
அறததோூற - அற வ்ந்யிபல. பூட்டக - வகோகடக. மைறம-வீிரம. மமிடச - பமைபல. நிிூறூறம-நிில் வசய்யும.
பகோ-அிரசன. வசநநீர் எனறது கலப்பூறற தனடமைடயயக் கோட்டயயது; பிசமவபோன எனறது வபோனனின 
வடகடயயக் கோட்டயயது. பிசம வபோன-களிசசடற எனனம வபோன. வயிரியயர்-க்ததர். ஈதத-விங்கயய. முநநீர் 
விிவு-கடைல் விிோ; கடைல் வதய்வத திூறுத எடுதத விிோ எனூற படியய உடிரயயோசரியயர் எழது கறோர்*

இச வசய்யுக பறததிடணகளில் ஒனறோகயய போடைோண்திடணயில் இயயனவமைோழி எனனம துடறடயயச 

சோர்நதது. போண்டயய மைனனனடடையய இயயல்டப முனனோபல க்்யயடமையயோல் இயயனவமைோழி ஆயிூறூற. இது 
பற்நோனூூற்ல் ஒனபதோவது போட்டு.
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3. வபூறற பரிசல் 

பிநதமிழே ்நோட்டல் ஆட்ச பரிநத மைனனர்களில் தடலடமை வபூறறவர்கக பசிர பசோி போண்டயயர்குோகயய 

மூவர். அநத மூவரும பவூற எநத மைனனர்ககளக்ுதம இல்லோத சறப்டப உடடையயவர்கக. முடடயய அணியும 
உரிடமை அவர்ககளக்ுதததோன உண்டு. மைூறற மைனனர்கக முட அணிவதில்டல. அதனோல் பசிர பசோி 
போண்டயயர்கடு முடயுடடை மூபவநதர் எனூற வசோல்வோர்கக.

அவர்கக வீிரததோலுமம ஈடகயயோலும பகழே வபூறறவர்கக. பலவர்கடுப் பபோூற், அவர்ககளக்ுத பவண்டயய 
பரிசல்கடு விங்க, அவர் கக போிரோட்டப் போடும போடைல்கடுப் வபூறறவர்கக. பலவர் போடும பகழே 
இல்லோதவர்கக மைக்குோல் இகிப் வபூறறனர். சல மைனனர்கக தோபமை பலடமை மிக்கவர்குோகவும 
இருநதனர். போடலபோடயய வபருங்கடுங்பகோ எனற பசிரனம, போண்டயயன வ்நடுஞ்வசழியயனம, 
ககளிவுவனம பபோனற முடயுடடை பவநதர்கக பலவர்குோகவும விுங்கனர். அவர்கக போடயய 
போடைல்கக பிநதமிழேத வதோடக நல்களில் இருக்கனறன. 

பசிரமைோன போடலபோடயய வபருங் கடுங்பகோ எனனம அிரசன போடலததிடணடயயப் போடுவதில் வ ல்ல வ ன. 
அத னோல்தோன 'போடலபோடயய ' எனற  அடடை அவ ன வபயய பிரோடு அடமைநத து. அவ டனப் ப ல  பல வ ர்க க 
போிரோட்டப் போடயிருக்கறோர்க க. பபய்மை க க இுஎயினி எனற  வபண் பல வ ர் போடயய  போட்டு ஒன்ல் 
அவ னடடையய  வீிர மும ஈடகயும ஒருங்பக பல ப்ப டுகனற ன . 

எயினி எனப து பவட்டுவ க் ுதல ப் வபண்ணின வபயய ர். இுஎயினி எனப து எயினி எனபவ களடடையய  த ங்டக 
எனப டதக் ுத்க்ுதம. எயினிடயய யயோவ ரும அ்வோிரோத  ன அவ களக்ுதத த ங்டக எனூற ிசட்டக் க்்ன ர். 
எயினிக்ுதம இுவவயினிக்ுதம தோய், பபய் எனனம வபயய டிரயுடடையய  வபருமைோட்ட. இனனோருடடையய  
மை க னோர் எனூற ஆண் பல வ டிரக் க்ூறவ து வ ி க்ுத; மை துடிரக் க ண க்கோயய னோர் மை க னோர் ்ந க்கீிர னோர் எனூற 
்ந க்கீிரடிரக் ுத்ப்போர்க க. அப்படபயய வபண் பல வ டிரக் ுத்ப்படுமபபோது இனனோருடடையய  மை க ுோர் எனூற 
அவ ருடடையய  தோயின வபயய டிரயும சோர்ததிச வசோல்வ து வ ி க்கம பபோலும. பசிரமைோன போடலபோடயய வபருங் 
கடுங்பகோடவப் போடன  வபண் பல வ ர் பபய் எனப வ களக்ுத மை க ுோர்; எயினி எனபவ களக்ுதத த ங்டகயயோர்.

பபய் எனூறம பூத ம எனூறம வ ரும வபயய ர்க டு ஆணும வபண்ணும டவததுக்வகோகவ து ப ிங்கோல  

வ ி க்க வமைனூற வதரிகற து. பபயய னோர், பூதனோர் எனற வபயய ர்க டுப் ப டியய  நல்களிபல கோண லோம. 
பபயயோழேவோர் பூத ததோழேவோர் என  முத லோழேவோர்க ளில் இருவ ர் அப்வபயய ர்க டு உடடையய வ ர்க க. ஆத  ன, 
பபய்மை க க எனப து பபவயயனனம வபயய டிரயுடடையய  த நடதக்ுத மை க க எனூறக்டை க் வகோகு லோம. பபய்மை க க 
எனப த ூறுதத பதவ ிரோட்ட அல்ல து பூசோரிசச எனூற ஸமை த மை கோமை பகோபோததியயோயய  டைோக்டை ர் ஐயய ிர வ ர்க க 

வபோருக எழதியிருக்கறோர்க க. ** பபயயோக  இருநத  ஒருததி வபண்ணோக  வ டவு வகோண்டு போடனோக எனூறம
சல ர் முன கோல ததில் எண்ணியிருநதோர்க க.@@ 
---
** 'பபய்மை க க -  பதவ ிரோட்ட; பூசோரிசச; பபயின து ஆபவச ம உூறற வ க. இநத  வ டகயயோர் இக்கோல ததும 
அங்க ங்பக உகுோர்.' பற ்நோனூூற, போடபனோர் வ ிர லோூற. 
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@@ பற ்நோனூூற, 11, உடிர.

இனி, பபய்மை க க இு எயினியின போட்டடைப் போர்ப்பபோம.

* 
பசிர மைோனடடையய  த டல்ந க ிர ம வ ஞ்ச. அத ன பக ழே விண்ண ு வும ரங்கயிருப்ப தோம. அநத  ்ந க ிரததில் நிக ழம 
கோட்ச ஒனடற ்ந மை க்ுதக் கோட்டுகறோர் பல வ ர்.

வஞ்சமைோ ்நகிரததுச சூறவபண்கக துகளிக்ுததிதது விடுயயோடுகறோர்கக. மைண பல சூற வீடு கட்ட 
விடுயயோடுகறோர்கக. வஞ்சமைோ ்நகருக்ுத அணி வசய்கனற வபோருட்ந ்நதிக் கடிரயில் உகு மைணூற 
பிரப்பபல சூறசூற போடவ பபோல வுததது அடதத தம ுதிநடத வயயனூற போிரோட்டச சீிரோட்டுகறோர்கக. 
அநதப் பபடதப் பருவப் வபண்கக எததடன அிகோக இருக்கறோர்கக! இயயூறடக வயயழிலும வசயயூறடக 
வயயழிலும அவர்களிடைம நிிரமபயிருக்கனறன.

மைண பல வீடு கட்டுகறோர்கக. அதன ்நடுபவ போடவபபோல அடமைக்கறோர்கக. அதூறுத அலங்கோிரம 
வசய்யயபவண்டைோமைோ? ஆூறறங்கடிரயில் மைலர் மைிரங்கக பல வுர்நதிருக்கனறன.அநத மைிரததின வகோமபகடு
வடுததுப் பூடவப் ப்க்கறோர்கக. டகடயய நீட்ட மைலடிரக் வகோய்யுமபபோது அநத முனனங்டகயின அிுத 
்நனறோகத வதரிகறது. அநதப் வபண்களின உடைல் வுப்பதடதயும பதக வுர்சசயும அது கோட்டுகறது. மிக 
வமைல் தோகயய உபிரோமைம வ்நருங்கப் போர்ததோல் வதரியுமபட உகு டக; திிரண்டை முனடக. அவர்கக தம 
உடைமபல் தூயய வபோனனோல் ஆகயய இடிகடு அணிநதிருக்கறோர்கக. எ்விடைததும வசனூற ரடயயோட 
விடுயயோடும பபடதப் பருவததுப் வபண்கக அவர்கக; வோல் இடி மைடைமைங்டகயயர். அரிமையிர்த திிரக 
முனடகடயய நீட்ட அவர்கக பூடவக் வகோய்கறோர்கக. வரிவரியயோகக் கீ்க் பகோலஞ் வசய்த மைண பல 
அடமைதத போடவக்கோக வடுநத வகோமபகளி ருநது பூடவக் வகோய்து ூதட்டுகறோர்கக. ச்து ப்நிரம 
இப்பட விடுயயோடயய பறுத தண்ணியய நீர் சலசலவவனூற ரடும வபோருட்ந ்நதியிபல போய்நது 

ஆடுகறோர்கக.

மைண பல ரடயயோடயும சூற்ல் இடித தும போடவ வடனநதும அதூறுதப் பூசூதட்டயும விடுயயோடயய 

விடுயயோட்டனோல் வபூறற இடுப் போனது தண்ணியய வபோருட்ந ்நதியிபல ஆடுவதனோல் பபோய்விடுகறது.

வபண் பலவர் ஆத ன வஞ்சமைோ ்நகரில் உகு பறருடடையய வசயயடல நிடனக்கோமைல் வபண்ககளடடையய 

விடுயயோட்டடைபயய நிடனததோர். ஆூறறோல் அிுத வபூறற ்நகர், அிுத மை நத வபண்குோல் எழில் வபூறற 
்நகர், உடைல் வுமும வசல்வ வுமும வபூறற இும வபண் கக கவடல ஏதும இன் விடுயயோட மைகழம 
்நகர் எனவறல்லோம விரிவோக நிடனக்ுதமபட இநதக் கோட்சடயயக் கோட்டனோர்.

இ்வோூற மைடைங்டகயயர் வபோருட்நப் பன  பல போயும வஞ்சமைோ ்நகிரம விண்டணபமைோதும பகடி 

உடடையயது; வவூற்டயய உடடையயது; விண்வபோரு பகழே விறல் வஞ்ச.
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அரிமையிர்த திிரகமுனடக
வோல்இடி மைடைமைங்டகயயர்
வரிமைணூற படனபோடவக்ுதக்
ுதலவுசசடனப் பூக்வகோய்து
தண்வபோருட்நப் பனல்போயும

விண்வபோருபகழே விறல்வோஞ்ச.

இநத அிகோன விறல் வஞ்சக்ுத அிரசன வபருங்கடுங்பகோ. அவடனப் பலவர் பலர் பகழேநது 
போடயிருக்கறோர்கக. வவூற் பமைமபோடுடடையயவனோதலோல் பலவர்கக அவடனப் பலபடயயோகப் 
போடயிருக்கறோர்கக. போடைல் சோனற விறடலயுடடையய அ்பவநதன பபோர் வசய்து படகவடிரப் பறங்கண்டை 
வபருடமைடயயப் பலவர் வசோல்கறோர்.
*
அணிடமையில்தோன பசிரமைோன ஒரு வபரியய பபோரில் வவூற் வபூறூற வநதிருக்கறோன. அடத அ்நபத 
பபய்மைகக இுஎயினியயோர் அவடனப் போிரோட்டப் போடை வநதோர். கோட்டைிரண், ்நோட்டைிரண், மைடலயயிரண் எனூற 
வசோல்லும அிரண்குோல் தமமுடடையய ்நகிரங்கடுப் படகவர் அணுுதவதூறுத அரியயனவோக 

அடமைததிருநதோர்கக படகவர்கக. ்நோட்டுக் ுதடககளக்ுதப் போதுகோப்போக இருநத அடவ படகவர்ககளக்ுதத 
துனபதடதத தருவனவோக இருநதன. படகவர்கக கண்டைோபல அஞ்ச ்நடுங்ுதம வபோ்கடு அநத 
அிரண்களில் டவததிருநதோர்கக. அடவ வகோடயய அிரண்கக; வவமடமை யயோன அிரண்கக; வவப்படடையய 
அிரண்கக.

மைூறற மைனனர்கக எல்லோம கண்டு அஞ்சயய அநத அிரண்கடுயும அவூற்னகபு வோழேநத 

படகவர்கடுயும பசிரமைோன கண்டு அஞ்ச வில்டல. தனனடடையய விறடலப் பலப்படுதத அ்விரண்கக 
கருவியயோக உதவும எனற ஊக்கதடதபயய வகோண்டைோன. ஒரு சங்கபவூற யயோடனக் க்ட்டைதடதக் கண்டைோல் 
எழசச வபூறூற அதடன அழிததுவிடுவது பபோலச பசிரமைோன அநத அிரண்கடு அழிததோன. படகவர் பலர் 
பறங்கோட்ட ரடனோர்கக. பசிரமைோன வவூற் வபூறறோன. மிக்க வ டமைடயயயுடடையய படகவர்கக 
பதோல்வியுூறறோர்கக.

இநதப் பபோரிபல உண்டைோன வவூற்யினோல் பலர் பல வபோருடுப் வபூறறனர். முக்கயயமைோக மூனூறபபர் 
எனன எனன வபூறறோர் கக எனபடத இுவவயினியயோர் வசோல்கறோர்.
*

பசிரமைோன படகவர்களிடைமிருநது பல வபோருடுப் வபூறறோன. ஆனோல் அவூறடறத தனக்வகனூற டவததுக் 
வகோகுவில்டல. தோன வபூறற ்நோடுகடுத தன பசடனத தடலவர்ககளக்ுதம, துடணவநத மைனனர்ககளக்ுதம
பகர்நது அளிததுவிட்டைோன. ்நோட்டனபமைல் ஆடசடயய மைண் ஆடச எனூற வசோல்வோர்கக. மைண்ணோடச 
பசிரமைோனக்ுத இல்டல. வபோல்லோத மைனனர்களின வகோடுங்பகோனடமைடயய மைோூறற பவண்டுவமைனபபத அவன
ஆடச. ஆத ன படகவர் பதோூறூற ரடயயதனோல் வநத வபோருடு அவன தனக்வகனூற டவததுக் வகோகு 
வில்டல. 
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படகவர் விட்டு ரடயய வபோருககடுப் பலருக்ுதம வோரி விங்கனோன. ஆனோல் படகவர் போல் அவன 
வபூறற வபோருக ஒனூற உண்டு. அவர்ககளடடையய முதுடகப் வபூறறோன. அவர்கக தங்கக முதுடகக் 
கோட்டயயதோல் உலகததுக் வகல்லோம பசிரமைோனடடையய விறடலக் கோட்டன வர்குோனோர்கக. துப்டப 
(வ டயய) உடடையய எதிரிகக பறதடத மைனனன வபூறறோன. அவன பவண்டயயது அது ஒனூறதோன. பவூற 
யயோதும அனூற. 

வவூற் வபூறூறப் படகவருடடையய பறம வபூறற பவநதடன எல்பலோரும போிரோட்டனோர்கக. கடலஞர்கக 
பழதத மைிரதடத ்நோடும பறடவகடுப்பபோல வநதோர்கக. பலவர்கக அிகோன போடைல்கடுப் போடத 
தநதோர்கக. அநதப் போடைல்கடுத தனனடடையய இனியய ுதிரலோல் போடனோக ஒரு விற . படகவருடடையய 
பறம வபூறற வ டமைடயயயுடடையய பசிர பவநதனது வீிரதடத இனனிடசபயயோடு விற  போடனோக. அப்பட 
மைறம போடயய படனி, போட்டு மைகக, ஒரு பரிிச வபூறறோக. வபண்ககளக்ுத எடதக் வகோடுத தோல் உகும 
மைகழம எனபடத ்நனுத அ்ந தவர்கக மைனனர்கக. விற யயர் போடனோல் அவோர்ககளக்ுதச சறநத 
வபோனனணிகடு விங்ுதவது அக்கோல விக்கம. இநத விற யும வபோனனிடிடயயப் வபூறறோக.

எததடகயய இடி வதரியுமைோ? இப்பபோவதல்லோம இததடன பவுன எனூற ்நடகயின அுடவக் 
ுத்ப்படுகறோர்கக. முனவபல்லோம அதன எடடைடயயச ிசட்டச வசோல்வோர்கக. நிூறததலுடவயிபல கிஞ்ிச 
எனபது ஒனூற. இததடன கிஞ்ிசப் வபோன எனூற வசோல்வோர்கக. வயயபவநதனடடையய மைறம போடயய போடனி 
வபூறற சறப்போன இடி எததடன கிஞ்ிச இருநதது? பலவர் கணக்கட்டுச வசோல்லவில்டல. ஒரு 
்நடகடயயச வசய்தோல் சனனதோகவும வசய்யயலோம; வபரியயதோகவும வசய்யயலோம. அநத இிரண்டு வடகக்ுதம 
எல்டலயுண்டு. 'சங்க  ஒூறடறவடைம இிரண்டு பவுனோல் வசய்யயலோம; ்நோலுவடைம பனனிிரண்டு பவுனோல் 
வசய்யயலோம' எனூற ்நடகயின ுதடறவோன அுடவயும அதிகமைோன அுடவயும ுத்ததுப் பபிசவது 
இக்கோலததும உண்டு. தடலயயுவு ஒனூற உண்டைல்லவோ? இததடன கிஞ்ிசக்ுத பமைல் பபோனோல் இநத ்நடக 
அிகோயிிரோது எனூற வசோல்லும வடிரயயடறபயய அநதத தடல யயுவு. இங்பக விற க்ுதக் கடடைதத ்நடக 
எததடன கனமைோகச வசய்யயலோபமைோ, அததடன கனமைோகச வசய்தது; தடலயயுடவ உடடையயது; 
அதிகப்படயயோன கிஞ்ிசப் வபோனனோல் அடமைநதது. விழப்பமைோன கிஞ்சனோல் வசய்த இடி, கனமைோன - 
சீருடடையய இடி (சீர் - கனம), அி கோன வபோனனோல் வசய்த இடி அது. அடத விற  வபூறறோக. 

விற  வயயனபவக ஆடைலோலும போடைலோ லும பறடிர உவப்பக்ுதம கடலத திறடமை உடடையயவக; 
போண்சோதியிபல பறநதவக; போணனடடையய மைடனவி. அவக ஆடுமபபோதும போடும பபோதும பக்க 
வோததியயம வோசப்போன போணன. தன யயோடி மட்ட அவக போடும போட்டடைத வதோடைர்நது வோசப்போன. 
போடனி போடுமபபோது அவக ுதிரலுக்ுத ஏூறறபட ிசருதி டவதது அவக போட்படைோடு இடியுமபட போடுவோன.
ஏழ ிசிரங்ககளக்ுதம தமிழில் தனிததனிப் பபர் உண்டு. முதல் ிசிரமைோகயய டட்ஜததுக்ுதக் ுதிரல் எனூற வபயயர். 
இயயூறடகயயோன ுதிரல் எதுபவோ அதுபவ முதல் ிசிரமைோத ன அதூறுதக் ுதிரல் எனூற பபர் வநதது. போணன 
அவகளடடையய ுதிரல் எதுபவோ அதூறுத ஏூறறபட ிசருதிடயயப் வபோருததிக் க்ட்டப் போடுவோன. ுதிரபலோடு 
பணர்நத சீடிரயுடடையய வகோடுயில் (போட்டல்) வல்ல போண் மைகன அவன. அவனம ஒரு பரிிச வபூறறோன. 
அக்கோல விக்கப்பட அவன வபோனனோலோகயய தோமைடிரப் பூடவப் வபூறறோன. விுக்கமைோன ீயிபல உருக்க 
ஆக்கப்பட்டை வபோூறறோமைடிர அது; வவகளி ்நோிரோல் வதோடுதது அணிவது; ஒகளியய அிகபல பரிநத 
தோமைடிரயின, வவகளி்நோிரோல் கட்டைப்வபூறம பூடவ, இடிவபூறற போடனிக்ுதக் ுதிரல் பணர்சீர்க் 
வகோடுயில் வல்ல போண் மைகன வபூறறோன.
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ஆக, பசிரமைோன படகவர் பறமவபூறறோன; பறமவபூறற மைறதடதப் போடயய போடனிபயயோ இடிவபூறறோக. 
அநதப் போடனிக்ுதக் ுதிரல் பணர்சீர்க் வகோடுடயய வோசதத போண்மைகன வபோூறறோமைடிரடயயப் வபூறறோன.

இப்பட அவிரவர் வபூறறடதச வசோனன பலவரின கருதது யயோது? 

'அவர்கவுல்லோம உனடனப் போடயும போட் டுக்ுத யயோழே வோசததும பரிிச வபூறறோர்கக ' எனூற வசோனனது, 
'்நோன ஒனூறம வபறவில்டல' எனற ுத்ப்டபப் பலப்படுததுகறது. 'எனக்ுதம ஏதோவது பரிசல் 
திரபவண்டுபமை! ஒனூறம இல்டலயயோ?' எனூற வசோல்லோமைூற வசோனனோர் இுஎயினியயோர்.

அமிமையிர்த திிரகமுனடக
வோல்இடி மைடைமைங்டகயயர்
வரிமைணூற படனபோடவக்ுதக்
ுதலவுசசடனப் பூக்வகோய்து
தண்வபோருட்நப் பனூறபோயும
விண்வபோருபகழே விறல்வஞ்சப்
போடைல்சோனற விறல் பவநதனமபமை
வவப்படடையய அிரண்கடைநது

துப்பஉூறவர் பறமவபூற்சபன;
பறமவபூறற வயயபவநதன
மைறமபோடயய போடனியுமபமை
ஏருடடையய விழக்கிஞ்சல்

சீருடடையய இடிவபூற்சபன;
இடிவபூறற போடனிக்ுதக்
ுதிரல்பணர்சீர்க் வகோடுவல்போண் மைகனமபமை
என ஆங்ுத
ஒகஅில் பரிநத தோமைடிர

வவகளி ்நோிரோூற பூப்வபூற ்சபன.

*வமைனடமையயோன மையிடிரயுடடையய திிரண்டை முன டகடயயயும தூயய அணிகடுயும அணிநத 
மைடைப்பதடதயுடடையய பபடதப் பருவப் வபண்கக, பகோடு கழிதத மைண பல படனநத போடவக்ுத வடுநத 
வகோமபபல உகு பூடவக் வகோய்து தண்ணியய வபோருட்நயயோூறூறப் பன பல ுததிக்ுதம, வோடன முட்டும 
பகடியும வவூற்டயயயும உடடையய வஞ்சமைோ்நகரில் உகுவனோகயய, பலவர் போடும பகழேப் போடைல்கக பல 
அடமைநத வவூற் பவநதனோகயய பசிரமைோன படகவருக்ுத வவமடமைடயயயுடடையய அிரண்கடு வவனூற 

வ டமைடயயயுடடையய எதிரிகளின பறதடதப் வபூறறோன; அ்வோூற பறதடதப் வபூறற வ டமைடயயயுடடையய 
பவநத னடடையய வீிரதடதப் போடன விற யும அிடகயுடடையய உயயர்நத அுவுக் கிஞ்ிசப் வபோனனோூற 

வசய்த கனமைோன ஆபிரணங்கடுப் வபூறறோக; அ்வோூற ஆபிரணதடதப் வபூறற விற க்ுதக் ுதிரபலோடு 
பணர்நத, தோு அுடவ யுடடையய, போட்டபல வல்ல போணனம விுக்கமைோன ீயிபல வசய்ததும வவகளி 
்நோிரோல் வதோடுக்கப்வபூறவதுமைோகயய வபோூறறோமைடிரப் பூடவப் வபூறறோன. (யயோன ஏதும வபறவில்டல
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அரி - வமைனடமை. இடி - ்நடக. மைடைம-பபடதடமை. மைங் டகயயர் எனபது பருவதடதக் ுத்யயோமைல் 
வபோதுவோகப் வபண்கடுச ிசட்டயயது. வரி-பகோலம வசய்யும; பகோடு கழிக்ுதம. ுதலவு-வடுடவயுடடையய. 
சடன - வகோமப. வபோருட்ந-வஞ்ச ்நகிரததில் ரடும ஆூற; பூர்ணோ ்நதி எனபர். வபோரு-பமைோதும. விறல்-
வவூற். சோனற - நிிரமபயய. வவப்ப- வவமடமை; வகோடுடமை. கடைநது-வவனூற. துப்ப-வ டமை. உூறவர்-
எதிர்வநது பபோர் வசய்தவர்; படகவர். பறம- முதுடக. வபூற்சன-வபூறறோன, வபூறறோக. வயய-வ டமை. 
மைறம-வீிரதடத. போடனி-போடுகறவக; விற . ஏர்-அிுத. விிக்கிஞ்ிச-உயயர்நத கிஞ்ிசகக; 
தடலயயுவோகயய கிஞ்ிச கக. சீர்-கனம; சறப்பமைோம. இடி-ஆபிரணம. ுதிரல் - முதல் ிசிரம. சீர்-தோு 
அுவு. ிசருதி, லயயம எனனம இிரண்டடை யும இடசக்ுதத தோயயோகவும தநடதயயோகவும வசோல்வோர்கக. அநத 
இிரண்டும ்நனறோக அடமைநதடதப் பலவர் இங்பக ுத்ப்படுகறோர். ுதிரல் பணர்தல் ிசருதியின அடமைதிடயயக்
கோட்டுகறது. சீர் எனபது தோுதடதக் கோட்டுகறது. எனபவ ிசருதியும லயயமும அடமைநத போட்டு அது எனூற 
வதரிகறது. வகோடு-போட்டு. போண் மைகன-போணன; பிங் கோலததில் யயோடி வோசக்ுதம வதோழிடலயுடடையய 
சோதியிூற பறநபதோன. என ஆங்ுத: அடச நிடலகக. அில்-வ்நருப்ப. பரிநத-வசய்யயப் வபூறற. அில்பரிநத 
எனறதனோலும வவகளி ்நோர் எனறதனோலும இங்பக வசோனன தோமைடிரப் பூவோனது வபோனனோலோகயயது எனூற

வகோகுபவண்டும. போணர்ககளக்ுதப் வபோூற பூத தருவது பிங்கோல விக்கம.* 

இநதப் போட்டுப் போடைோண் திடணடயயச சோர்நதது. ஒருவருடடையய பகடிப் போிரோட்டக்க்ூறம பலவடகத 
துடறகக அடைங்கயயது அததிடண. இது அநதத திடணயில் பரிசல் கடைோநிடல எனனம துடறடயயச சோர்நதது.
பரிசல் பவண்டுவமைனூற பகட்ுதம நிடல எனபது அததுடறக்ுதப் வபோருக. 'போடனி இடியும, போணன 
வபோூற பூவும வபூறறோன. ்நோன ஒனூறம வபறவில்டல' எனபடதக் ுத்ப்பதது, மைடறமுகமைோகத தமைக்ுதப் 
பரிிச பவண்டுவமைனபடதப் பலப் படுததியயடமையின இது பரிசல் கடைோநிடல ஆயிூறூற.

இநதப் போடைடலக் பகட்டை பசிரமைோன இு வவயினியயோருக்ுதப் பரிசல் பல தநதோன எனபடதச வசோல்லவும 

பவண்டுபமைோ?
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4. பசிரமைோன பகழே

அிரசன திருபவோலக்கததில் வீூற்ருநதோன. பலவர்கக பலர் அடவயில் நிிரமபயிருநதனர். தமிழே இலக்கயய 
இலக்கணங்கடுப் பூற்யய ஆிரோய்சசயில் பலவர்கக ஈடு பட்டருநதனர். அிரசனம அவர்கபுோடு ஒரு 
வடனப்பபோல மிக நுட்பமைோன வபோருககடு எடுததுச வசோல் க் வகோண்டருநதோன. பலவர் க்ட்டைததில் 
ஒருவிரோகக் ுதூறங்பகோழியூர் கிோர் வீூற்ருநதோர். அவருடடையய ஊர் ுதூறங் பகோழியூர். அதனோல் அவடிரக் 
ுதூறங்பகோழியூர் கிோர் எனூற விங்கனர். அவருடடையய இயயூற வபயயடிர யயோரும விங்ுதவது இல்டல. 
அதனோல் அவருடடையய வசோநதப் வபயயர் இனன வதனபற வதரியயவில்டல.

அடவயில் வீூற்ருநத பலவர்கக மிக்க மைகழேசசபயயோடு பபசக் வகோண்டருநதனர். ுதூறங்பகோழியூர் 
கிோருக்பகோ மைகழேசசபயயோடு வியயப்பம மிுததியயோயிூறூற. 'வோழே ்நோக முழவதும தமிபி பயினூற 
உலகயயடலபயய வதரிநது வகோகுோமைல் வோழம ்நமைக்ுதத தமிழில் ஊூறறம இருப்பது இயயூறடக. அிரசயய ல் 
ஈடுபட்டு எததடனபயயோ சக்கல்களில் அ்டவச வசலுததி ஆட்சடயய ்நடைததும இப் வபருமைோனக்ுத 

இ்வுவு தமிி்வு இருப்பது வியயப்பலும வியயப்ப!' எனூற அவர் வியயப்பல் ஆழேநதோர்.

பசிரமைோன யயோடனக்கட் பசய் மைோநதிரஞ் பசிரல் இருமவபோடற எனற நீண்டை வபயயடிர உடடையயவன அநத 

அிரசன. பசிரர் ுதலததில் வநதவன. முடயுடடை மூபவநதரில் ஒருவன. அவனடடையய கண்கக ச்யயனவோக 
இருநதன. யயோடனக் ுதக் கண்கக ச்யயனவோகபவ இருக்கன றன. அதனோல் அநத யயோடனயின வபருடமை 
ுதடறநது விடுமைோ? அவன கண்களின சூறடமை டயயயும அவனடடையய வபருடமைடயயயும ஒருங்பக 
எண்ணியயவர்கக அவடன யயோடனக்கட் பசய் எனூற வசோல்லலோனோர்கக. அநத அிரசன இப்பபோது 
அிரசடவயில் வீூற்ருநது பலவ ருடைன அுவுோவிக் வகோண்டருநதோன.

பலவர் க்ட்டைம கடலநதது. ுதூறங் பகோழியூர் கிோருக்ுத உண்டைோன வியயப்ப அவர் உகுதபத நிடல 
வபூறறது.

*
மைூறவறோரு ்நோக போணரும விற யயரும பசர்நது தமமுடடையய இடசத திறடமைடயயயும ஆடைல் திறடமைடயயயும 

அிரசடவயில் வவளிப் படுததிக் வகோண்டருநதனர். அவர்ககளடடையய கடலகளில் நுட்பமைோன புததிகடு 
அ்நது ிசடவததுக் வகோண்டருநதோன அிரசன. போட்டும க்ததும முடநத பறுத அநத நுட்பங்கடு எடுததுக் 
க்்ப் போிரோட்டனோன. போணரும விற யயரும அிரசனடடையய கடலயய்டவ உணர்நது மைகழேநதனர். 
கடலயுணர்சசயில்லோதவர் வோனுோவப் பகழேநதோலும கடலஞர் ககளடடையய உகும ுதளிர்வதில்டல. கடல 
நுட்பம வதரிநதவர்கக தடலடயய அடசப்பது ஒனபற அவர்ககளக்ுத மிக்க ஊக்கதடத உண்டைோக்ுதம. அப்பட 
இருக்க, கடல நுட்பம அ்நது போிரோட்டப் பரிசலும விங்ுதம மைனனனிடைம அவர்ககளக்ுத அுவூறற 
மைதிப்ப உண்டைோவது இயயூறடகதோபன?

போணர்கக மைனனனிடைம விடடை வபூறூறச வசனறபபோது தமமுகபு அவடனப் பூற்ப் பபசக் 

வகோண்டைோர்கக. "்நம அிரசப் பிரோனடடையய பபிர்டவ எனனவவனூற வசோல்வது! பல கோலம இடசடயயப் 
பயினூற அ்யய பவண்டயய நுட்பங்கடு எளிதில் உணர்நது போிரோட்டுகனறோபிர!" எனூற ஆசசரியயப் பட்டைோர் 
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கக. அவர்கக பபசயய பபசிசக் ுதூறங் பகோழியூர் கிோர் கோதில் விழநதது. 'தமிழே இலக்கயய இலக்கணங்களில்
இவர் பதர்நத அ்வுடடையயவர் எனூற அ்நபதோம. இடசயிலும க்ததிலுங் க்டை இவருடடையய அ்வு ஆழேநது 
சறநது நிூறுதம பபோல் இருக்கறபத!' எனூற எண்ணி எண்ணி மைகழேநதோர்.

*
பன ஒரு்நோக அடமைசசர்கபுோடு பலவர் பபசக் வகோண்டருநதோர். அடமைசசர்கக அிரசனடடையய க்ரியய 
அ்டவப் போிரோட்டனோர்கக. "எததடனபயயோ சக்கலோன சநதர்ப்பங்களில் வதளிவு பலப்படைோமைல் ்நோங்கக 
திண்டைோடுபவோம. அப்பபோது ்நமமுடடையய மைனனர் பிரோன திதிவிரனூற ஒரு வழிடயயக் க்ூறவோர். அநத 
உபோயயததோல் நிசசயயம கோரியயம டகக்டவிடும. ்நோங்கக யயோவரும பசர்நது மைண்டடைடயய உடடைததுக் 
வகோண்டும பலப்படைோத வழிடயய அவர் வசோல் விடுவோர். அவருடடையய அ்வின ஆூறறல் அுவிடை 
முடயயோதது" எனூற வசோனனோர்கக. இடதயும கோது ுதளிிரக் பகட்போர் பலவர். ' இப்பபிரிரசருடடையய அ்வுக்ுத
்நமமைோல் எல்டலபகோல முடயயோது பபோ ருக்கறது. எநதத துடறயிபல புதநதோலும சறநது நிூறுதம ஆூறறல் 
அ்வ்வுக்ுத இருக்கறது' எனூற முடவு கட்டனோர். 
*

ுதட மைக்கக பலர் ஏபதோ ஒரு சூறூரில் ஒரு விிோடவ ்நடைததிக் வகோண்டருநதோர்கக. பதியய ஆடடைகடு 
அணிநது அணிகடுப் படனநது உவடகக் கடை ல் மூழேகயிருநதனர். ுதூறங் பகோழியூர் கிோர் அநத ஊருக்ுத
அப்பபோது பபோயிருநதோர். அநத ஊரில் உகுவர்கக அவருக்ுதப் பிக்கமைோனவர்கபு. திரு விிோவிபல 
ஈடுபட்டுக் வகோண்டைோனடக்ுதம க்ட்டைததினரில் சலடிரக் கண்டை பபோது அவருக்ுத வியயப்ப ஏூறபட்டைது. 
வசனறமுடற அநத ஊருக்ுத வநதிருநதபபோது அநத மைக்கடுக் கண்டருக்கறோர். இும பருவதடதயுடடையய 
அவர்கக தோய்தநடதயயடிர இிநது வூறடமையில் வோடயிருநதனர். இப்பபோபதோ பததோடடையும அணிகலனம 
பூண்டுவிுங்கனர்.

"இ்வுவு விடிரவில் இவர்கக வூறடமை நீங்கயயதூறுதக் கோிரணம எனன?" எனூற பலவர் தம ்நண்பர்கடுக்
பகட்டைோர்.

"பசிரமைோனடடையய அனப தோன கோிரணம" எனறனர் ்நண்பர்கக. "பசிரமைோனக்ுதம இவர்ககளக்ுதம எனன 
வதோடைர்ப?' எனூற பலவர் பகட்டைோர்.

சல ்நோட்ககளக்ுத முன அிரசர் பிரோன இ்வூருக்ுத வநதிருநதனர். இநத இடுஞர்கடுக் கண்டைோர். ்நல்ல 
ுதடயில் வநதவர்குோக இருநதும இப்பபோது வூறடமையயோல் வோடுகறோர்கவுனபடத அ்நது உடைபன 

இவர்ககளடடையயவூறடமைடயயப் பபோக்க முூறபட்டைோர். நிலமும வபோருகளம விங்கனோர். அவருடடையய ஈிர 
வ்நஞ்சததின வபருடமைடயய அனூற ்நோங்கக உணர்நது வகோண்படைோம" எனூற ்நண்பர்கக க்்னர்.

'ஈிர வ்நஞ்சம' எனற வசோூறகக ுதூறங் பகோழியூர் கிோரின கோடதயும கருதடதயும ுதளிிர டவததன. 
'அ்வுடடையயவர் அிரசர், அவர் அ்வுக்ுத அுவில்டல எனூற எண்ணிபனோம. அது பபோூறூறதூறுதரியயது தோன. 
அ்வோூறறல் ஒருவனக்ுதப் வபருடமைடயயயும ஊதியயதடதயும அளிப்பது. ஆனோல் அ்வு மைோததிிரம 
பபோதோது. அபதோடு அனபம பவண்டும. அ்வோகயய ஒளி மைோததிிரம இருநதோல் அதனோல் வவப்பபமை 
ஏூறபடும. ீயின ஒளிபயயோடு வவப்பமும இருப்பது பபோல அ்வவோளி ஒருவருக்ுத விுக்கநதநதோலும 
பறருக் ுதத துனபதடத விடுவிக்கவும க்டும. ஆகபவ தண்டமையும ஒளியும கலநத திங்கடுப் பபோல 
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அனபம அ்வும கலநதிருநதோல் உலகததுக்பக அவிரோல் இனபம உண்டைோுதம. ்நமமுடடையய அிரசர் 
வபருமைோனக்ுத அ்வும ஈிரமும ஒருங்பக இருக்கனறன. அதனோல்தோன அவருடடையய ஆட்சயிபல யயோவரும 
இனபூறூற வோழேகனறனர்' எனூற பலவர் எண்ணமிடைலோனோர். அவர் கண்டை கோட்சககளம பகட்டை 
வசய்திககளம இததடகயய விமைரிசனததுக்ுத அடப்படடையயோக இருநதன.
*

ஒரு்நோக பசிரமைோன தடல்நகிரமைோகயய வஞ்சக்ுதச வசன்ருநதோர். கோணோர், பகுோர், கோல் முடைப் பட்படைோர், 
பணியயோுர் ஆகயயவர்கடுப் போதுகோக்ுதம ஆதுலர் சோடலக்ுதப் பபோனோர். அறம வகோழநது விடும 
அ்விடைததிூறுத அவர் பபோன வபோழது அவர் கண்டை கோட்ச அவடிரப் பிரமிக்ுதமபட வசய்து விட்டைது. 
அிரசபன அங்பக வநது ஒ்வவோரு வடிரயும தனித தனிபயய விசோரிததுக் வகோண்டருநதோன. தோய் தன 
ுதிநடதகளிடைம அனபபோடு பபிசம நிடலடயயப் பலவர் எண்ணி ஒப்பட்டுப் போர்ததோர். முனபன அிரசன ஈிர 
வ்நஞ்சததின வபருடமைடயய உணர்நது போிரோட்டயயவர்களின வோர்தடதகக நிடனவுக்ுத வநதன. இப்பபோது 
பலவபிர ப்நரில் அிரசனது ஈிர வ்நஞ்சததின இயயல்டபக் கண்டைோர். 'இவர் கல்விக்ுதததோன அுவில்டல எனூற
எண்ணி பனோம. இவருடடையய ஈிர அனபக்ுதம எல்டல இல்டல பபோலும!' எனூற அ்நது விமமிதம 
அடடைநதோர்.
*

"ப்நூறூறவடிரயில் இநதக் ுதடுமபததினர் படகயயிரசனக்ுத உுவோளிகுோக இருநதோர்கக. இது யயோவருக்ுதம 
வதரியும. ஆனோலும இவர்கக ுதூறறதடத மைறநது படியயபடபயய இவர்ககளக்ுத உரியய வபோருடு உதவுமபட 
அிரசர் கட்டைடுயிட்டருக்கறோர். அவருடடையய வபருநதனடமைடயய இநதப் போவிகக உணர்வோர்குோ?" 
எனறோர் அதிகோரி ஒருவர். 

"உணர்நததோகக் கோட்டைோவிட்டைோலும இவர்கக வ்நஞ்ிச அ்யும. பவூற ரர் அிரசிரோக இருநதோல் இவர்கக 
ுதடுமபதடதபயய பூண்படைோடு அழிததிருப்போர். ்நம அிரசபிரோ, எனன இருநதோலும வ்நடுங்கோலமைோக இநத 
்நோட்டபல வோழம ுதலததில் பறநதவர்கவுனற தோட்சண்யயததோல் இவர்கக ுதூறறதடதப் வபோூறதது 

அருகவசய்தோர்" எனறோர் மைூறபறோர் அதிகோரி.

"்நமமுடடையய அிரசருடடையய கருடணக்ுத எல்டலபயய இல்டல. அநதச சூறறிரசன தன அுடவ மைறநது பசிர 
்நோட்டுக் ுதடமைக்ககளக்ுதத துனபதடத விடுவிததோன. அவடனக் கோ ல் தடுயிட்டுக் வகோண்டு வநது 
நிூறததினோர் பசனோபதி. ்நமமுடடையய மைனனர் அநதச வசயயடலக் கண்டு மைகிவில்டல. உடைபன கோ ல் உகு
தடலடயயத த்க்கச வசோனனோர். அிரச ுதலததில் பறநதவர் அ்யயோடமையயோல் தவூற வசய்தோலும, ்நோம அநதக் 
ுதலததின மைதிப்டப உணர்நது ்நடைக்கபவண்டுவமைனூற அ்வுூறத தினோர். இநதக் கருடணடயய 
நிடனக்ுதமபபோவதல் லோம எனக்ுத உகும உருுதகறது" - இது ஒருவர் பபசிச.

"கோன கண்பணோட்டைம@ எனூற பலவர்கக வசோல்வோர்கக. கண் இருநதும கண்பணோட்டைம 
இல்லோவிட்டைோல் பயயனில்டல எனூற சோனபறோர்கக க்ூறவடதக் பகட்டைதில்டலயயோ? இப்பட ஒருவர் 
பபசனோர்.

இநதப் பபசடசவயயல்லோம அருகபல இருநது பகட்டைோர் ுதூறங்பகோழியூர்கிோர். அிரசனிடைம உகு 
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ுதணங்கக இப்பட இன னம எததடன எததடனபயயோ எனூற ஆசசரியயப் பட்டைோர். 'உலகததில் அுக்க 
முடயயோத வபோருககக எனூற எடத எடதபயயோ வசோல்கறோர்கக. கடை ன ஆிதடத அுவிடை முட யயோது 
எனகறோர்கக. விசோலமைோன நிலப் பிரப்டப அுவுகோண இயயலோது எனகறோர்கக. கோூறூற அடக்கற திடசயின 
நீுதடதயும எல்டல கண்டு அுநது வசோல்ல முடயயோதோம. எல்லோவூறடறயும தனக்ுதகபு அடைக்கக் 
வகோண்ட்டருக்கற ஆகோயயததுக்ுதம அுவில்டல. இப்பட அுவிடைப்படைோத கடைலும ஞோலமும திடசயும 
ஆகோயயமும ஆகயய ்நோனுத வபோருபுோடும ஒருபசிர டவதது எண்ணுவதூற ுதரியயடவ ்நமமுடடையய 

மைனனர்பிரோனடடையய அ்வும ஈிரமும கண்பணோட்டைமும' எனூற அவர் சநதடன விரிநதது. மைூறபடயும 
அதில் ஒரு ிசழிப்ப ஏூறபட்டைது. 'ஒருங்ுத டவதது எண்ணுவதோ? விசோலமைோன முநநீரின ஆித டதயும 
அுநத்வோர் இருக்கலோம. வியயன ஞோலதது அகலதடதயும ஏபதனம உபோயயத தோல் அுவு கோண்பதும 
இயயலும. வளி விங்ுத திடசடயயயும ஒருகோல் அுததல் க்டும. ஒரு வடவும இன் வ்பத நிடலவபூறற 
ஆகோயயத டதயும யயோபிரனம வதய்வத தனடமையுடடையயோர் அுநத்நது வசோல்லலோம. ஆனோல் ்நமமுடடையய 
பவநதருடடையய அ்டவயும, ஈிரதடதயும, வபருங் கண்பணோட்டைதடதயும அுநத்வது இயயலோத கோரியயம' 
எனற ீர்மைோனததுக்ுத வநதோர்.

***** Missing Images in several places in page 64, 65 !

கவிஞர்ககளக்ுத ஏபதனம அரியய வசய்தி பலப்பட்டைோலும, அூறபத உணர்சச எழந தோலும அடவ அப்பட 
அப்படபயய நினூற ***** அவர்ககளடடையய கவிடத உகுத ***** நிடனவுகக ஊ்ப் பனப கவிடதயயோக 
மைலரும. ுதூறங்பகோழியூர்கிோர் தம அிரசனடடையய இயயல்பகடு அ்நது வியயநதோர். அநத வியயப்ப அவர் 
உகுதபத நினறது; அது கவியயோக வவளிப்படும கோலதடத எதிர் ப்நோக்க நினறது.

அதூறுதக அநத உணர்சசக்ுதப் பனனம வுமூட்டும வசய்திகடுப் பலவர் அ்நது வகோண்டைோர். ்நல்ல 
ஆட்சயில்லோத ்நோட்டல் படகவர்குோல் ுதடமைக்ககளக்ுத ப்நரும துனபங் க பல. 
வகோடுங்பகோலோட்சயயோனோல் மைனனனோபல விடுயும அல்லல்கபு பலவோக இருக்ுதம. கடுமப  வோழம 
கோட்டபலனம ஒளிநது வோிலோம. வகோடுங்பகோல் மைனனன வோழம ்நோட்டல் அமமைனனனது 
வகோடுங்பகோனடமைக் ுதத தப்ப வோி முடயயோது. ஒ்வவோரு ்நோகளம ீயிபல நிூறபவடிரப் பபோல 
அல்லூறபட்டு வோி பவண்டயிருக்ுதம.

அததடகயய வகோடுடமைடயயச பசிர ்நோட்டுக் ுதடகக கனவிலும அ்யயோர். படகயினடமையினோல் 
அயயலோருடடையய வகோடுடமை அந்நோட்டனருக்ுத இல்டல. மைனனன ஈிரம உகுவனோத ன அவனோல் 
வகோடுடமை உண்டைோக ஏது இல்டல. ஆகபவ வவமடமைடயய உணிரோதவர்கக பசிர ்நோட்டு மைக்கக. யயோரும 
அவர்கடுத வதூறவதில்டல. ஆயினம இிரண்டு வவமடமை அநத ்நோட்டல் உண்டு. அநத இிரண்டு 
வவமடமை யினோலும ுதடமைக்ககளக்ுத ்நனடமைபயய உண்டைோயின. பசோூறடறச சடமைக்ுதம வ்நருப்ப வவமடமை 
உடடையயது; வதறடல உடடையயது, ூதரியயனது கதிர்கக வவமடமைடயய உடடையயன. இநத இிரண்டு வவமடமையும 
உயிர்கக வோி இன்யயடமையயோதன. ஆத ன உகுங் ுதளிர்நது ஏூறூறக் வகோகவதூறுத உரியயன. அடவ அநத 
்நோட்டல் இருக்கனறன.

பசிரமைோனடடையய ்நோட்டபல பறிரோபல வதறப்படும வசயயல் இல்டல. பசோூறடற உண்டைோக்ுதம ீயின 
வதறலும, வசஞ்ஞோயிூற்ன வதறலும அல்லோமைல் ப்து வதறடலக் ுதடமைக்கக அ்யயோர். அவனடடையய 
ுதடடை நிி ல் தண்டமை வபூறூறக் ுதடற விலோ நிடறவுடைன அவர்கக வோழேகறோர்கக..
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அநத ்நோட்டுக் ுதடமைக்ககளக்ுத வில் எனூற ரர் ஆயுதம இருப்பபத வதரியயோது. படகவர்கக யயோரும 
இல்லோடமையயோல் பபோரும இல்டல. பபோர் இருநதோல்தோபன வில்லுக்ுதம அமபக்ுதம பவடலயுண்டு? 
படியய வில்லும அமபம எநதக் வகோட்ட பல தூங்ுதகனறனபவோ! அடமைதியயோன இனப வோழேவு வோழம 
்நோட்டல் வில்லுக்ுத பவடல இல்டல அல்லவோ? ஆனோல் பவூற ஒரு வில்டல அவர்கக அ்வோர்கக. 
அதடனக் கண்டு களிப்போர்கக. அது எநத வில் வதரியுமைோ? வண்ண அிுத கோட்டவோனததில் பதோனூறம 
இநதிிர வில்லோகயய திரு வில். பமைகமூட்டைம பபோட்டருக்ுதமபபோது இனி மைடி வரும எனற ்நமபக்டகடயய 
ஊட்ட, அிுத கோட்ட இலுதம அநத வோனவில் அவர்ககளக்ுத மைகழேசசடயயத தருவது அல்லவோ? அநதத 
திருவில்டலயயன்க் வகோடல வில்டலச பசிரமைோன ்நோட்டுக் ுதடமைக்கக அ்யயமைோட் டைோர்கக.

வில் கடைக்கட்டும; வோக, பகடையயம முத யய பவூற படடைகக பல உண்படை; அவூற்ல் ஏபதனம 
அவர்ககளக்ுதத வதரியுமைோ? அவூறடறயும அவர்கக அ்யயமைோட்டைோர்கக. பறடிரத துனபூறததபவோ 
வகோடலபரியயபவோ முயயல்பவர்ககளக்கல்லவோ அடவ பவண்டும? இங்பக யயோவரும அனபபல இடணநது 
வோழமபபோது படடைக்கலததுக்ுத பவடல ஏது? படடைடயய நிடனப்பதூறபக வோய்ப்ப இல்டல.

ஆனோலும ஒரு படடை அவர்ககளக்ுதத வதரியும. அடத அவர்கக பயயனபடுததுகறோர்கக. அதனோல் அவர்கக 
வோழேகறோர்கக. அதுதோன உழபடடையயோகயய கலப்டப. அநத உழபடடை தோன அவர்ககளக்ுத உணடவத 
தருவது. ்நோஞ்சலோகயய கலப்டபதோன அவர்கக அ்யும படடை; டகக்வகோண்டை படடை; பபோூற்ப் போது 
கோக்ுதம படடை. ்நோஞ்சல் அல்லது பவூற படடைடயய அவர்கக அ்யயோர்.
*

அிரசர்கக பறர் ்நோடுகடு வவவவி அவூறறோல் வரும பயயனகடு நுகர்பவர்கக. அதனோல் 'பறர் மைண்டண 
உண்ணுபவர்கக' எனூற அவர்கடுச வசோல்வோர்கக. 'பூபக்' எனூற வடை வமைோழியில் ஒருவதோடைர் 
மைனனர்ககளக்ுத விங்ுதம. 'மைண்டண உண்பபோர்' எனபது அதன வபோருக. பசிரமைோன தனனடடையய 
பபிரோூறறலோல் படகவடிர ஒடுக்கனோன. மிக்க திறடமைடயய உடடையய வீிரர்கக பலபிரோடு படகவர்கக 
வநதோலும அநத வயயவர்கடு மைோய்ததுப் படகவடிரத பதய்தது அவர்கக ்நோட்டடைத தனதோக்கக் வகோககளம 

வபருவீிரம படடைததவன அவன. பறர் மைண் உண்ணும வசமமைல் பசிரமைோன. ஆனோல் அவன ்நோட்டடை யயோரும 
டகப்பூறற இயயலோது. அவன மைண்டண யயோரும உண்ணமுடயயோது. படகவர் உண்ணுதூறுத அரியய 
வபருடமைடயய உடடையய மைண் அது. ஆனோல் அநத மைண்டண உண்பவர்கக இருக்கறோர்கக. அவர்கக படக 
பவநதர்கக அல்ல; வீிரர்கக அல்ல; ஆடைவர் கபு அல்ல; வபண்கக. ஆம, பசிர்நோட்டல் வோழம 
வபண்கபு அநத மைண்டண உண்போர்கக. எல்லோப் வபண்ககளம அல்ல; கருவுூறற வபண்கக மையயூறடக 
யுடடையயவர்குோய் மைண்டண உண்ணுவோர்கக; பவட்டு உண்ணுவோர்கக. வயயவுூறற மைகளிர் பவட்டு 
உண்பதல்லோமைல் படகவர் உண்ணோத மைண் பசிர்நோட்டு மைண்.

இவூறடறவயயல்லோம பலவர் கவிடதயுகுத பதோடு நிடனததுப் போர்ததோர். அவன ்நோட்டல் வோழேபவர்கக 
அ்யயோதவூறடறயும அ்நத வூறடறயும அடுக்கப் போர்ததோர். அவர்கக பறிரோல் உண்டைோுதம வதறடல 
அ்யயோர்; ஆனோல் பசோூறண்டைோக்ுதம ீயின வதறலும வசஞ் ஞோயிூறூறத வதறலும அவர்ககளக்ுதத வதரியும. 
வகோடல வில்டல அ்யயோர்; திருவில்டல அ்வோர். பறர் உண்ணோ மைண் அிரசனது மைண்; ஆனோல் அடத 
வயயவுூற மைகளிர் உண்போர்கக. எததடன அடமைதியயோன ்நோடு! இனப வுமுடடையய ்நோடு!
*
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இப்படக் கவிடதக்ுத ஏூறற வபோருககடு அவர் உகும ஒனறனபன ஒனறோகச பசர்த துக் வகோண்படை 

வநதது. பமைலும அவருடடையய எண்ணம விரிநதது. அிரசனக்ுத வோய்தத பண்பகடுயும திறடமைடயயயும 
கருவிகடுயும எண்ணி எண்ணி இனபூறறோர். படகவர்கக அணுுததூறுத அரியய மைதிடலயுடடையயவன 
பசிரமைோன. அநத அிரண் கட்டுக் கோவடல உடடையயது. பலபல வீிரர்கக அநத அிரணில் இருநதோர்கக. அங்பக 
உகு அமப வடகககளக்ுதக் கணக் கல்டல. அ்வுவு இருநதும அவூறடறப் பயயனபடுதத பவண்டயய 
அவசயயபமை இல்டல. அநத அமபகக அங்பக பவடலயயூற்ருக்கனறன; அமப துஞ்ிசம கட அிரண் 
அவனடடையய பகோட்டடை.

பசிரமைோன ்நடைததும வசங்பகோலோட்ச ்நோடை்நதது. பலவர் ்நோவ்நதது.தருமை பதவடத அவன ்நோட்டல் தங்க 
்நோலுகோலோலும நினூற ்நடடைபபோடுகறது. அவனடடையய ்நோடு அறமைம வுரும பகோயில். அ்வறம யயோபதோர் 
இடடையூூறம இன் இனிபத தங்ுதமபட வசங்பகோல் வசலுததும பபிரோுன பசிரமைோன. அறம துஞ்ிசம 
வசங்பகோடல உடடையய அவனடடையய ்நோட்டல் வோழம ுதடமைக்ககளக்ுதக் ுதடற ஏது? பச இல்டல; பணி 
இல்டல; படகயும இல்டல.

ஒரு ்நோட்டல் வும ுதடறநதோல் அங்பக உகு ுதடமைக்கக பவூறூற ்நோட்டுக்ுதப் பபோய் விடுவோர்கக. 
அதூறுதமுன அங்ுதகு பறடவகக பவூறூற ்நோட்டுக்ுதப் பபோய்விடும. பதியய பக வநதோலும படியய பக 
பபோனோலும ஒரு ்நோட்டுக்ுதத ீடமை உண்டைோுதம எனூற அக்கோலததில் எண்ணினோர்கக. அநத இிரண்டும ீயய 
நிமிததங்கக. மைூறற ்நோடுகளில் இடவ நிகழேநதோல், "இனி எனன ஏதம வருபமைோ?" எனூற அந்நோட்டல் 
உகுோர் அஞ்ிசவோர்கக. ஆனோல் பசிரமைோனடடையய ்நோட்டலுகுோர்
எ்வடகயிலும நிிரமபனவர்கக ஆத ன இததடகயய ீயய நிமிததங்ககளக்ுத அஞ்ச மைோட்டைோர்கக. 
கடிரயிலுகு மைிரதடதப் பூற்க் வகோண்டைவனக்ுத ஆூறூற நீர் எ்வுவு பவகமைோக ரடனோல்தோன எனன? 
பதியய பக வரினம பிம பக பபோனோலும அவூறடறக் கண்டு இநத ்நோட்டைோர் அஞ்ிசவதில்டல; 
்நடுங்ுதவதில்டல. அ்வுவு சறநத வுப்பம நிடறநதிருநதது அநத ்நோட்டல். எனன பஞ்சம வநதோலும 
ுதடமைக்கக துனபறோமைல் இருப்பதூறுத ஏூறற வபோருககடுச பசிரமைனனன பசமிதது டவததிருநதோன. 
ஆகபவ ீயய சுதனம கண்டு ்நடுங்க பவண்டயயதில்டலபயய!

இ்வோூற ்நோட்டு மைக்ககளக்ுத பவண்டயயவூறடற முனக்ட்டபயய நினநது பசமிதது டவததுப் போதுகோக்ுதம 

மைனனடனத தோவயயனூற வசோல்லலோமைோ? வதய்வவமைனூற வசோல்லலோமைோ? இனனம உயயர்வோகக்க்டைச 
வசோல்லலோம. அவடனப் பபோனற மைனனடன உலகம முனபம அ்நதது இல்டல; பனனம அ்யயப் 
பபோவதில்டல. அவனிடைததில் ுதடமைக்ககளக்ுத அனப மிுததியயோக இருநதவதனூற வசோல்லவும பவண்டுமைோ? 
ஒரு விதததில் அவன அவர்ககளக்ுதத தோடயயப் பபோல இருநதோன. மைூறவறோரு விதததில் ுதடமைக்கக 
அவனக்ுதத தோடயயப் பபோல இருநதோர்கக.

தோய் தன ுதிநடதயிடைததில் கோட்டும அனப மிகமிக உயயர்நதது. அதன ்நலததுக்ுத பவண்டயய 
வபோருககடுத பதடக் வகோணர்நது விங்ுதவோக. எ்வுவு போதுகோதது வநதோலும தன அருடமைக் 
ுதிநடதக்ுத ஏபதனம ப்நர்நது விடுபமைோ எனூற அஞ்சக் வகோண்படை இருப்போக. அநதக் ுதிநடதடயய 
அலங்கோிரம வசய்து அிுத கோண்போக; அடுதத கணததிபல, " ஐபயயோ! என கண்பண பட்டுவிடைப் 
பபோகறபத!" எனூற விிரடல மைடைக்கத தடிரயில் வ்நரிததுத திருுஷட கழிப்போக. வீதியில் பபோனோல் வண்ட 
ஏ்விடுபமைோ எனூற அஞ்ிசவோக. அனப அதிகமைோக அதிகமைோகத தன ுதிநடத வசவக்கயயமைோக 
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வுிரபவண்டுபமை எனூற கணநபதோூறம அஞ்சக் வகோண்படை இருப்போக. இங்பக ுதடமைக்கக தோய் நிடலயில் 
இருநதோர்கக. கடடைப்பதூறகரியய மைனனன தமைக்ுதக் கடடைததிருக்கறோன எனற மைகழேசச மதூர்நதோலும, 
அவனக்ுத எநத விதமைோன இடடையூூறம ப்நிரோமைல் இருக்கபவண்டுபமை எனற கவடல பயயோடருநதோர்கக. 
அவன மிக மிகச சறப்படடையயவனோக இருநதத னோல் மைன னயிர் யயோவும இ்வோூற அஞ்சன.

இடதயும நிடனததுப் போர்ததோர் பலவர். தோம கண்டைது, பகட்டைது, நிடனததது எல்லோவூறடறயும 
படணததுக் கவிடதயயோக விடிநதோர். அவடனபயய முனனிடலப் படுததிச வசோல் லும முடறயில் போடவத 
வதோடுததோர். கடை ன ஆிதடதயும, ஞோலததின அகலதடதயும, திடசயின நீுதடதயும, ஆகோயயததின 
பிரப்டபயும அுநத்நதோலும அுநத்யய முடயயோத அவனடடையய அ்டவயும ஈிரதடதயும 

கண்பணோட்டைதடதயும போிரோட்டனோர். அவன ்நோட்டல் வோழேபவோர் ீயின வதறடலயும வசஞ்ஞோயிூற்ன 
வதறடலயும அன்ப் பரிது வதறடலயய்யயோத நிடலடயயயும, திருவில் அல்லது வகோடல வில்டலயும 
்நோஞ்சல் அல்லது பற படடைடயயயும அ்யயோத தனடமையும சறப்பததோர். படகவர் மைண்டண அவன 
உண்டைோலும மையயூறடகயுூறற மைகளிர் உண்படத யயன்ப் படகவர் உண்ணோத மைண்டணப் பகழேநதோர். அமப 
துஞ்ிசம கடயயிரடணயும, ஆறோம துஞ்ிசம வசங்பகோடலயும, ுதடமைக்கக ீயய நிமிததம கண்டைோலும 
்நடுங்கோமைல் உகு போதுகோப்டபயும எடுததுடிரததோர். 'நீ இப்பட இருதத னோல்தோன மைனனயிவிரல்லோம 
நினக்ுத எநதச சமையயததில் எனன ப்நிரபமைோ எனூற அஞ்ிசகனறன' எனூற போடைடல நிடறபவூற்னோர்.

கவிடத முழ உருவம வபூறறது. அவருக்பக அடதப் போடயயடமையயோல் வபருமிதம உண்டைோயிூறூற. பசிரமைோன 
யயோடனக்கட்பசய் மைோநதிரஞ் பசிரல் இருமவபோடறடயய ்நோடச வசனறோர். தம கவிடயயப் போடனோர். அடவயில் 
இருநத பலவர்கக யயோவரும ஒ்பவோிரடடயயயும பகட்டு இனபததில் ஆழேநதனர். ஒ்வவோரு வசோல்டலயும 
ிசடவததனர்.

பலவர் பரிிச வபூறறோர் எனூற வசோல்லவும பவண்டுமைோ? அவர் போடயய போடைல் வருமைோூற:

இருமுநநீர்க் ுதட்டைமும
வியயனஞோலதது அகலமும
வளிவிங்ுத திடசயும

வ்துநிடலஇயய கோயயமும, எனறோங்ுத
அடவஅுநது அ்யினம அுததூறுத அரிடயய

அ்வும ஈிரமும வபருங்கண் பணோட்டைமும;
பசோூறபடுக்ுதம ீவயயோடு
வசஞ்ஞோயிூறூறத வதறல்அல்லது

ப்துவதறல் அ்யயோர்நின நிில்வோழே பவோபிர;
திருவில் அல்லது வகோடலவில் அ்யயோர்;
்நோஞ்சல் அல்லது படடையும அ்யயோர்;
திறனஅ் வயயவவிரோடு வத்வர் பதயயஅப்

பறர்மைண் உண்ணும வசமமைல், நின ்நோட்டு
வயயவுூற மைகளிர் பவட்டுஉணின அல்லது

படகவர் உண்ணோ அருமைண் ணிடனபயய;
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அமபதுஞ்ிசம கடஅிரணோல்

அறமதுஞ்ிசம வசங்பகோடலபயய;
பதுப்பக வரினம பிமபக பபோகனம

விதுப்பறவு அ்யயோ ஏமைக் கோப்படன;
அடனடயய ஆகல் மைோபற,
மைனனயிர் எல்லோம நினஅஞ் ிசமபமை.

*வபரியய கடை னது ஆிமும, அகனற நிலததினது அகலமும, கோூறூற வீிசகனற திடசககளம, உருவமின் 
நிடலவபூறற ஆகோயயமும எனூற வசோல்லப் வபூறம அவூறடற அுநது அ்நதோலும, அ்வும அனபம 
வபரியய கண்பணோட்டைமும அுப்பதூறுத அரிடயய நீ; பசோூறடற உண்டைோக்ுதம ீயின வவமடமையும சவநத 
கதிிரவனடடையய வவமடமையும அல்லோமைல் பவூற வவமடமைடயய நின ுதடடைநிி ல் வோழம ுதடமைக்கக 

அ்யயோர்; அிகயய வோனவில்டலயயன் பவூற வகோடலத வதோழிூறுதரியய வில்டல அ்யயோர்; கலப்டபடயய 
யயன் பவூற ஆயுததடத அ்யயோர்; பபோரிடும வடககடு வயயல்லோம அ்நத வீிரர்கபுோடு படகவர் அழியயப்
பறருடடையய நிலதடத உண்ணும வபருடமைடயய உடடையய வபன, நின ்நோட்டல் உகு கருவுூறற மையயூறடகயுகு
மைகளிர் விருமப உண்ணுவடதயயன்ப் படகவர் உண்ண மைோட்டைோத அரியய மைண்டண உடடையயோய்; அமபகக 
வசயய வலோழிநது தங்ுதம கோவடலயுடடையய அிரடணயும, அறம கவடலயின்த தங்ுததூறுதக் கோிரணமைோன 
வசங்பகோடலயும உடடையயோய்; பதியய பறடவகக வநதோலும படியய பறடவகக பபோனோலும 
்நடுங்ுதவடதயய்யயோத இனபமைோன போதுகோப்டபச வசய்பவன நீ; அததடகயய வபருடமைகடு உடடையயவனோக 
இருக்ுதம கோிரணததோல் நினனோட்டலுகு உயிர்க் க்ட்டைவமைல்லோம நினக்ுத ஏபதனம இடடையூூற வருபமைோ 

எனூற நினவபோருட்டு அஞ்ிசம.

இருமுநநீர்-கரியய கடைல் எனூறம வசோல்லலோம. ுதட்டைம- ஆிம. வியயல்-அகலம. ஞோலம-நிலம. வளி-கோூறூற.
வ்து- உருவமின்ச ிசமமைோ. நிடலஇயய-நிடலவபூறற. கோயயம-ஆகோ யயம; முதல் எழததுக் ுதடறநது 
நினறது; முதூற ுதடற. எனற ஆங்ுத அடவ-எனூற வசோல்லப் வபூறம அவூறடற. ஈிரம-அனப. 
கண்பணோட்டைம-ுதடறடயய எண்ணோது கோட் டும அனப. படுக்ுதம-உண்டைோக்ுதம. வதறல் ிசடுதல்; வவமடமை.
ப்து-பவூற. நினநிில்-நினது ுதடடைநிி ல். திரு வில்-அிகயய இநதிிர வில். ்நோஞ்சல்-கலப்டப. படடை-
பபோர்க்கருவி. திறன-பபோர் வசய்யும வடக. வயயவர்-வனடமை மிக்க வீிரர். வத்வர்-படகவர். பதயய- அிகயய.
மைண் உண்ணும-்நோட்டடைக் டகக் வகோண்டு பயயன படுததும. வசமமைல்-வபருடமைடயய உடடையயவன. வயயவுூற 
மைகளிர்-கருவுூறற வபண்கக. வயயோ-மையயூறடக ப்நோய். பவட்டு-விருமப. துஞ்ிசம-பவடலயின்க் கடைக்ுதம. 
கட- கோவடலயுடடையய. அிரணோல்-பகோட்டடைபயயோடு; ஆல் எனற உருப ரடு எனற வபோருளில் வநதது. அறம 
துஞ்ிசம - தரு மைம கவடலயின்த தங்கயிருக்ுதம. பக-பறடவ. விதுப் பறவு-்நடுங்ுததல். ஏமைம-இனபம. 
கோப்படன-கோவடலச வசய்வோய். அடனடயய-அததடகயய இயயல்படடையயோய். மைோபற-கோிரணததோல். 
அஞ்ிசமபமை-அஞ்ிசபமை எனறது வசய்யுக ப்நோக்க விரிநதது.

இது வோடகத திடணயில் அிரசவோடக என னம துடறயில் அடமைநத போட்டு. அிரசன தன இயயல்பபல சறநது
நிூறபடதப் போடுவதனோல் இததுடற ஆயிூறூற.

இது பற்நோனூூற்ல் உகு 20-ஆவது போட்டு.
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5. மைறப்பது எப்பட?

பசோி ்நோட்டல் உகு ஆவூர் எனற ஊரிபல பறநதவர் மூலங்கிோர் எனனம பலவர். அவர் மூல 
்நட்சததிிரததில் பறநதவிரோத ன அவருக்ுத அப்வபயயர் வநதது எனூற பதோனூறகறது. அக்கோலததில் 
ககளிவுவன எனனம அிரசன பசோி ்நோட்டடை ஆண்டு வநதோன. பலவர்கடுப் போிரோட்ட உபசோிரம வசய்து
பரிசல் விங்ுதவதில் அவன சறநதவன. ஆத ன அடக்கட பலவர்கக அவடன ்நோடச வசனூற தங்கக 
பலடமைத திறதடதக் கோட்டப் பரிசல் வபூறூறச வசல்வோர்கக. அநதப் பலவர் க்ட்டைததிபல ஆவூர் மூலங் 
கிோரும ஒருவர். பல பலவர்கக வநதோலும அவிரவர் துததிடயய அ்நது போிரோட்ட மைரியயோடத பண்ணும 
இயயல்ப ககளிவுவனிடைம இருநதது. இப்படத திரம அ்நது பரிசல் தருவடத வரிடசயய்தல் எனூற பிம 
பலவர் கக வசோல்வோர்கக. கல்டலயும இருமடபயும தங்கதடதயும ஒபிரமைோதிரி எண்ணோமைல் வவ்பவறோக
அ்நது பயயனபடுததிக் வகோகவது பபோல, வவ்பவூற பலவர்கடு அவிரவர்கக பலடமை வடகடயய 
அ்நது அவர்ககளடடையய துததிக்ுத ஏூறபப் போிரோட்டப் பரிசல் விங்ுத வடத உயயர்வோகக் 

வகோண்டைோடுவோர்கக பலவர்கக.

ககளிவுவன வரிடசயய்வதில் வல்லவனோத ன சறநத பலவர்கக பலர் அவடன ்நோட வநதனர். 
வுவனடடையய வபருமைதிப்பக்ுதரியய பலவர்ககளக்ுதக ஆவூர் மூலங்கிோரும ஒருவர். அவடிரப் பபோனற 
வபரும பலவர்கபுோடு இடடைவிடைோது பிகபவண்டும எனற ஆர்வம ககளிவுவனிடைம இருநதது.

வதோடைர்நது பல ்நோட்குோக ஆவூர் மூலங் கிோர் ககளிவுவடனப் பபோய்ப் போர்க்க வில்டல. பவூற 
பவடல இருநதடமைதோன அதூற ுதக் கோிரணம. அபதோடு பவூற ஊர்ககளக்ுதச வசல்லபவண்டயும இருநதது. 
அவடிர வ்நடு ்நோட்குோகக் கோணோடமையினோல் ககளிவுவனக்ுதத துனபம உண்டைோயிூறூற. அவடிரப் பூற் 
விசோரிததுக் வகோண்படை இருநதோன.

பலவர்கக எநத இடைததுக்ுதச வசனறோலும சறப்டபப் வபூறற கோலம அது. பசோி ்நோட்டபல பறநத 
பலவிரோக இருநதோலும பசிர போண்டயய ்நோடுககளக்ுதச வசனூற அங்பக பல கோலம தங்க அங்ுதகு 

மைனனர்குோலும வசல்வர்குோலும சறப்பப் வபூறவதுண்டு. ஒரு ்நோட்டபல பறநதோர் பவூறூற ்நோட்டுக்ுதச 
வசனூற வோழேவதும உண்டு. மைனனர்ககளக்ுதக பபோர் நிகழேநதோல் ஒரு ்நோட்டலுகு ுதட மைக்கக மைூறவறோரு 
்நோட்டுக்ுதப் பபோவது இயயலோது. ஆயினம பலவர்கக மைோததிிரம தம மைனம பபோல எங்பக 
பவண்டுமைோனோலும பபோகலோம. ஒரு ்நோட்டபல பறநதவிரோயினம பலவர்கக எல்லோ ்நோட்டுக்ுதம 
உரியயவவிரனூறம, அவர்குோல் ீங்ுத ப்நிரோவதனூறம மைக்கக ்நமப வநதனர். பலவர்ககளடடையய ஒழக்கம, 
அ்வு இிரண்டும மைக்ககளடடையய போிரோட்டுக்ுத உரியயனவோகச சறநது விுங்கன.

மூலங்கிோர் விரோததனோல், அவர் போண்ட ்நோட்டுக்பகோ பசிர ்நோட்டுக்பகோ வசனூற அங்ுதகுவர்களின 
உபசோிரததில் இனபூற்ருப்போர் எனூற பசோி மைனனன எண்ணினோன. பலவர்களிடைம, "அவடிரக் 
கண்திர்குோ?" எனூற விசோரிததோன. அவனக்ுதப் பலவரிடைம இருநத பபிரனபப அப்பட ஆவபலோடு 
விசோரிப்பதூறுதக் கோிரணமைோக இருநதது.

44



ககளிவுவன தமடமைப் பூற் அடக்கட விசோரிக்கறோன எனற வசய்தி மூலங்கிோர் கோதுக்ுத எட்டயயது. 
அவடனப் போர்க்கக்க்டைோது எனறோ அவர் இருநதோர்? பல ஊர்ககளக்ுதச வசனூற வநத இடுப்பனோல் சல 
கோலம எங்ுதம பபோகபவண்டைோம எனூற தம ஊரில் தங்கயிருநதோர்; அ்வுவுதோன. ககளிவுவன 
அவடிரப் போர்க்கபவண்டுவமைனற ஆர்வத பதோடு இருப்படத உணர்நதவுடைன அவர் உடறயூடிர ப்நோக்கப் 

பறப்பட்டைோர்.

உடறயூடிர அடடைநது பசோினது அடவக்குதடதப் பலவர் அணுகனோர். பல ்நோட்குோகப் பசததிருநதவன 
உணடவக் கண்டைது பபோல வுவனக்ுத இனபம உண்டைோயிூறூற. இருக்டகயினினூற எழநது வநது பலவடிர
விரபவூறறோன. தக்க ஆசனததில் இருக்கச வசய்து பஷமைலோபங்கடு விசோரிததோன.

"தமிழே ்நோடு மிக விரிநதது. பலவர்ககளக்ுத யயோதும ஊர்; யயோவரும உறவினர். தங்கடுப் பபோனற வபரியய 
கவிஞர்ககளக்ுதச வசனற வசனற இடைங்களில் எல்லோம சறப்ப உண்டு. எததடன ஆண்டுகக இருநதோலும 
அனூற வநத விருநதினடிரப்பபோல மிக்க அனபடைன போிரோட்டப் பபோூறூறவோர்கக. தங்கக பசோி 
்நோட்டடையும எனடனயும இ்வுவு கோலமைோக மைறநது பபோனீர்கபு! அ்வோூற எமடமை அடபயயோடு மைறக்கச 
வசய்யுமபடயயோகத தங்கடு வழிபட்டுப் பபோூற்யய ்நோடு எதுவவனூற ்நோன வதரிநது வகோகுலோமைோ? 
இ்வுவு கோலம எங்பக தங்கயிருநீர்கக?" எனூற பகட்டைோன அிரசன.

"தமிழக்ுத எங்பக பபோனோலும மைதிப்ப உண்டு எனபது உண்டமைதோன. ஆனோலும அப்படப் மைதிப்பட்டு 
உபசரிப்பதிலும திரம இருக்கறபத! பலவர்களின துததிடயய அ்நது அதூறுத ஏூறபப் பபணும இயயல்ப 
உயயர்நதது எனூற யயோவரும வசோல்கறோர்கக. உபகோரி களிலும பவூறபோடு இருக்கறது. பரிசல் தருவ தனோல் 
எல்லோப் பிரவலர்ககளம ஒபிர மைோதிரி இருப்பவர்கக எனூற வகோகுக் க்டைோது. அவர்களிடைததிலும 
துததியினோல் பவூறபோடு உண்டு; வரிடச உண்டு."

"தங்கக வசனற ்நோடுகளில் இநத ்நோட் டல் உகுவர்கடுவிடைத துததியயோல் உயயர்நத பிரவலர்கடுத 
தோங்கக போர்ததிருப்ப்ர்கவுனபற பதோூறூறகறது. அதனோல்தோன எங்கடுவயயல்லோம அடபயயோடு மைறநது 
விட்திர்கபுோ!" எனூற வுவன பகட்டைோன.

பலவர்: அப்பட ்நோன வசோல்லவில்டலபயய! பிரவலர் பலவர்களின வரிடசயய்நது உதவுவது பபோலபவ, 
பலவர்ககளம பிரவலர்களின திரதடத அ்நது பபோூறூறவோர்கக. ஒளிடயயத தருகனற வபோருககக பல உண்டு.
கதிிரவன ஒளிடயயத தருகறோன. சநதிிரனம இிரவில் ஒளிடயயத தருகறோன. விுக்ுதகக இருடுப் 
பபோக்ுதகனறன. மைக்கக எல்லோவூறறோலும பயயடன அடடைகறோர்கக. ஆனோலும அவூற்ன திரதடத 
அவர்கக உணர்நபத பயயன வகோககறோர்கக. விுக்டக ஏூறூறம பபோது அது கதிிரவடனவிடைச சறநத 
வதனபறோ, கதிிரவனக்ுதச சமைோனமைோன வதனபறோ நிடனப்பதில்டல.

வுவன: ஆனோல் கதிிரவன இல்லோதபபோது தோபன விுக்டக ஏூறூறகறோர்கக?

பலவர்: கதிிரவன உகுபபோதும விடுயயோட் டுக்கோகவும மைங்கல கோரியயங்ககளக்கோகவும விுக்டக ஏூறூறவது
உண்டு. அதனோல் அவர்ககளக்ுதக் கதிிரவனிடைததில் உகு மைதிப்பப் பபோய்விட்டைவதனபறோ, கதிிரவடன 
அவர்கக மைறநதுவிட்டைோர்கவுனபறோ வசோல்லலோமைோ?
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வுவன: தோங்கக உலகம பபோூறூறம வபரும பலவர். தங்கபுோடு எதிர் நினூற வோதிடை ்நோன யயோர்? 
தங்கடுக் கோணோமைல் என உகும மிகமிக வருநதியயது. தோங்கக பவூறூற ்நோட்டுக்ுதச வசனூற அங்பக வபூறற
உபசோிரததோல் எனடன மைறநது விட்திர்கபுோ எனூற நிடனதபதன. தோங்கக எனடன மைறநதோலும ்நோன 
தங்கடு மைறப்பதில்டல

பலவர்: மைறப்பதோ! மைனனர்பிரோனடடையய உயயர்நத ஆூறறடலயும பலவடிரப் பபோூறூறம திறதடதயும 
தமிழலகம முழதும அ்நது போிரோட்டுகறபத! இங்பக பிகயய பறுத மைூறற இடைங்களிபல தங்ுதம ஆடச 
வருமைோ? பலவர் எனறோல் பல இடைங்ககளக்ுதப் பபோய் விரபவண்ட இருக்கலோம. ஆனோலும அவர் ககளடடையய 
உகும வரிடச அ்நது போிரோட் டும ககளிவுவரிடைநதோன இருக்ுதம. வுவன: அநத அநத ்நோட்டபல 
உகு பலவர் கக அநத அநத ்நோட்டல் உகு அிரசர்கடு மைதிதது வோழேததுதல் இயயூறடகதோன.

பலவர்: மைூறறக் ுதடமைக்கக அ்வோூற எண்ணுவது இயயூறடகபயய. ஆனோல் பரிசலர்குோகயய பலவர்கக 
அததடகயயவர்கக அல்லர். அயயலோர் வீட்டல் இருப்பதோனோலும மைல் டகப் பூ மைல் டகப் பூததோபன? 
ஆகபவ பற்நோட்டு மைனனிரோயினம வசல்விரோயினம அவர்கக துததிடயய வவளிப்படடையயோகப் போிரோட்டுவது 

பலவர்கக கடைடமை. அன்யும அவர்ககளக்ுதததோன எல்லோ ்நோடுககளம வசோநத ்நோடு ஆுதபமை!

வுவன: தோங்கக பவூற ஏபதோ ்நோட்டல் அததடகயய சறநத பிரவலடிரக் கண்டு, அதுபவ வசோநத ்நோடு பபோல
எண்ணித தங்க விட்திர்கபுோ?

பலவர்: பவூற ்நோடுககளக்ுதச வசனறபபோது அதூறுத மைோறோன உண்டமை ஒனடற உணர்நபதன. பரிசலர்கக 
பிரவலர்களின துததிடயய எப்பட அ்நது டவததிருக்கறோர்கக என படத அ்நது வகோண்படைன.

வுவன: தோங்கக வசோல்வடதத வதளிவோக உணர்நது வகோககளம ஆூறறல் எனக்ுத இல்டல; சூறபற 
வதளிவுபடுதத பவண்டும.

பலவர்: ்நோன வவளி்நோடுககளக்ுதப் பபோன வபோழது மைனனர்பிரோடன மைறநது விட்டைதோக ஒரு கருததுத 
திருவுகுததில் இருப்பதோகத வதரிகறது. அப்பட இல்டல எனபடத ்நோன வதளிவுபடுதத விருமபகபறன. 
இநத ்நோட்ட ருநது பற ்நோட்டுக்ுதச வசனூற அங்ுதகு பிரவலர்கடுப் போர்க்கறவர்கக, மைனனர் பிரோடன 
நிடனப்பது ஆசசரியயம அனூற. அநத ்நோட்டலுகு பரிசலர்ககளம இநத ்நோட்டடையும இநத ்நோட்டு 
மைனனடிரயும நிடனததுக் வகோண்டருக்கறோர்கக.

மைனனனக்ுத இனனம வதளிவு பறக்க வில்டல. அடதப் பலவர் உணர்நது வகோண்டைோர். விரிவோகச வசோல்ல 
ஆிரமபததோர்.
*
மைனனர் ஏபற! இநத ்நோட்டுக்ுதரியய படடை மிகச சறநதது. விரிவோன படடையும அதூறுத ஏூறறவிறலுடடையய 
மைனனரும இநதச பசோி ்நோட்டுக்ுதக் கடடைததிருக்கறடத யயோர் அ்யயமைோட்டைோர்கக? படடைககளக்ுத 
முனனோபல யயோடன கக வரிடசயயோகச வசல்வடதப் போர்ததோபல படகவனக்ுத ்நடுக்கம கண்டுவிடுபமை. 
யயோடன களினபமைல் இருக்ுதம பல நிறங்கடு உடடையய வகோடகக ரங்க உயயர்நது அடசயும. மைடல பபோனற 
யயோடனயினபமைல் அடவ அடசவது வோனதடத மைோிச மைூறவின்த துடடைக்ுதம பவடலடயய அடவ 

பமைூறவகோண்டருக்கனறனபவோ எனூற எண்ணத பதோனூறம. 
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இததடகயய படடைப் பலதடதக் வகோண்டு எனன கோரியயநதோன வசய்யயக்க்டைோது? மைனனர்பிரோனடடையய பகோபம 
எங்பக போய்கறபதோ அ்விடைம அடபயயோடு அழிநது பபோய்விடும; எல்லோம பூற் எரிநது போிோகவிடும. 
அப்பட இன் விருப்பததுடைன போர்க்ுதம போர்டவ எங்பக படுகறபதோ அநத இடைம வபோன விடுயும 

பூமியயோக மைோூறம. ீப்போர்டவ ஏரிடயயக் வகோகளதத, ்நயயநத போர்டவ வபோன பூப்பச வசய்யும விறலும 
கருடணயும உடடையய மைனனர்பிரோன வபருடமைடயயத தமிழலகம முழதும உணர்நதிருக்கனறது.

்நல்ல வவயில் வீிசமபபோது அநத வவயிடல மைோூற் நிலோவோக்க பவண்டும எனூற விருமபனோலும, வவண் 
திங்கக நிலோடவ வீிசமபபோது வவயில் பவண்டுவமைனூற நிடனததோலும பவண்டயயடத பவண்டயயபடபயய 

விடுக்ுதம ஆூறறல் மைனனர் வபருமைோனக்ுத உண்டு. இடதயும பரிசலர் ்நனறோக உணர்வோர்கக. 
அவர்ககளக்ுதச வசோர்க்கபூமி எனறோலும அதனிடைததில் மைதிப்ப இல்டல. வியயோபோரியிடைம பணதடதக் 
வகோடுததோல் பண்டைம கடடைக்கறது. ஒரு வீட்டடை உடடையயவனிடைம ுதடக்க்  வகோடுத தோல் அநதக் க்  
உகுவடிரயில் அநத வீட்டல் வோிலோம. பதவபலோகம எனபது ுதடக்க்  வகோடுதது வோழம இடைநதோபன?
மிகவும இனியய பபோகதடத உடடையயது, வபோன மையயமைோன கூறபகப் பூங்கோடவ உடடையயது எனூற வசோல்லும 
அ்வுலகததில் உகுவர்கக தோம வசய்த ்நல்விடனக்ுத ஈடைோக அங்பக வோழேகறோர் கக. ்நல்விடன ீர்நதோல் 
வசோர்க்க பபோகமும பபோய்விடும. அது ஒரு வபருடமையயோ? அங்பக எடதயயோவது யயோருக்கோவது வகோடுதது 
உவக்க முடயுமைோ? ஈபவோரும ஏூறபபோரும இல்லோத ்நோடு அல்லவோ? உடடையயவர் ஈநது உவக்ுதம இனப மும,
இல்லோதவர் ்நல்ல உபகோரிகளிடைம இிரநது வபோருக வபரும இனபமும இல்லோத அநத ்நோட்டல் பரிசலர் 

பபோய் எனன வசய்யய முடயும? அருடமையயோன தமிழேப் போட்டைடடை அங்பக பபோய்ச வசோனனோல் யயோர் பகட்கப் 
பபோகறோர்கக? பகட்டைோலும பரிசல் தருவோர்குோ? ஒனூறம இல்டல. ஆகபவ அநத ்நோட்டல் வோழம 
வோழேவு ்நோமைோகச வசயயல் வசய்யும ிசதநதிரம இல்லோத வோழேவு. வகோடுக்ுதம டகடயயயும வோங்ுதம டகடயயயும
கட்டப் பபோட்டருக்கற ்நோடு. வசயயல் அூறூறப்பபோன ்நோடு. அடதப் பரிசலர்கக விருமபவதில்டல.

இப்படத பதவருலகதடதயும விருமபோத பரிசலர் பசோி்நோட்டடை விருமபகறோர்கக. எப்பபோதும இநத 
்நோட்டடை நிடனததுக் வகோண்டருக்கறோர்கக. இநத ்நோடு பசோூறடடையய பசோி ்நோடைோத ன வசோர்க்க பபோகம 
இங்பக இருக்கறது. அதூறுதபமைல், விண்ணோட்டல் இல்லோத ஈடக இங்பக இருக்கறது. இ்வுவுக்ுதம 
மூல கோிரணமைோக மைனனர்பிரோன இருநது ்நோட்டு வுதடதயும வரிடசயயரிநது ஈயும ஈடகடயயயும வுர்தது 

வருவதனோல், படகவர் ்நோட்டபல வோழேநதோல் க்டைப் பரிசலர்கவுல்லோம இநத ்நோட்டடைபயய நிடனததுக் 
வகோண்டருக்கறோர்கக. அப்பட இருக்க, மைனனர்பிரோனடடையய ுதடடை நிி பல பறநது அநத நிி பல 
வுர்நது வரும எங்கடுப் பூற்ச வசோல்லபவண்டுமைோ, எனன? எங்பக பபோனோல்தோன எனன? மைூறற 
இடைங்ககளக்ுதப் பபோுதமபபோதுதோன இநத ்நோட்டன வபருடமைடயயயும மைனனர்-பிரோனடடையய 
அருடமைடயயயும ்நனறோக உணர்நது, பனனம அதிகமைோக நிடனநது வோழேததத பதோனூறகறது.

to check from here onwards page 109
*
பலவர் ஒருவோூற வசோல்  நிூறததினோர். அருகல் இருநதவர்கக பகட்டு வியயநதோர்கக. "மைனனர்பிரோனடடையய
இயயல்டப ்நோங்கக ்நனுத அ்நதிருக்கபறோம. ஆனோல் மூலங்கிோர் அடத எடுததுச வசோல்லும வபோழது 
அிகோக இருக்கறது. எங்கக உகும ுதளிர்கறது." எனறோர் அங்கருநத அடமைசசர்களில் ஒருவர். 
"மைனனர்பிரோன பகட்டை பககவிக்ுத விடடை க்ூறம வோயிலோகப் பபிசம பபசசபல இததடன அிுத 
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இருக்ுதமைோனோல், இப்பலவர் பிரோன இடதபயய கவிடதயயோக விங்கனோல் எப்பட இருக்ுதம!" எனறோர் 
மைூறபறோர் அடமைசசர்.

இயயல்போகபவ ஊக்கம மிுததியயோக இருநத ஆவூர் மூலங்கிோருக்ுத இநத வோர்தடத கவிடத போடும 

உணர்சசடயயக் கண்டவிட்டைது. உடைபன அவரிடைமிருநது மைலர்நதது ஒரு போட்டு.

வடிரபடிரயும மைிகளிூற்னமிடச
வோனதுடடைக்ுதம வடகயயபபோல
விிரவுஉிரவின வகோடநுடைங்ுதம

வியயனறோடன விறல்பவநபத!

நீ, உடைனூறப்நோக்ுதமவோய் எரிதவி
நீ, ்நயயநதுப்நோக்ுதமவோய் வபோனபூப்பச
வசஞ்ஞோயிூறூற நிலவுபவண்டனம
வவண்திங்ககளக வவயில்பவண்டனம

பவண்டயயது விடுக்ுதம ஆூறறடல; ஆக ன
நின நிில் பறநது நின நிில் வுர்நத

எமஅுவு எவபனோ? மைூறபற; இனனிடலப்
வபோலமபூங் கோவின ்நனனோட் படைோரும

வசய்விடன மைருங்கன எய்தல் அல்லடத
உடடைபயயோர் ஈதலும இல்பலோர் இிரததலும

கடைவது அண்டமையின டகயயறவு உடடைததுஎன,
ஆண்டுசவசய் நுகர்சச ஈண்டுங் க்டை ன

நின்நோடு உககளவர் பரிசலர்,
ஒனனோர் பதஎததும நினஉடடைதது எனபவ.

மைடலடயயப்பபோனற இடுயய ஆண் யயோடனகளின பமைல் வோனதடத மைோிச மைூறவறத துடடைக்ுதம பவடலடயய 

உடடையயடவபபோல, பல நிறங்கக விிரவியய வகோடகக அடசயும பிரநத படடைடயயயும வவூற்மிடுக்டகயும 
உடடையய பவநதபன! நீ பகோபததுப் போர்க்ுதம இடைம ீப் பிரவ, நீ விருமபப் போர்க்ுதம இடைம வபோன விுங்க,
சவநத ூதரியய னிடைததிபல நிலவு பவண்டுவமைனூற விருமபனோலும, வவக ளியய திங்களிடைததில் வவயில் 
உண்டைோக பவண்டுவமைனூற விருமபனோலும நீ பவண்டயய வபோருடு பவண்டயயபட உண்டைோக்ுதம 

வ டமைடயய உடடையயோய்; ஆத ன நினது ுதடடைநிிூற பட்டை இடைததிபல பறநது அநத நிி பல வுரும 
எமமுடடையய நிடனவின அுவு (கடைக்கட்டும; அடதத தனிபயய எடுததுச வசோல்லபவண்டுமைோ) எனன? 
இனியய நிடலடயயயும வபோூறபூடவயுடடையய கூறபகச பசோடல டயயயும உடடையய ்நல்ல ்நோடைோகயய 
வசோர்க்கபூமியில் உகு வர்ககளம தோம வபூறம இனபதடதத தோம வசய்த ்நல்விடனயின சோர்பனோபல 
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வபூறவதல்லது, வசல்வம உடடையயவர் ஈதலும வசல்வம இல்லோதவர் இிரததலுமைோகயயடவ வசய்யயக் 
கடைவதோகயய இடைம அது அனூற; ஆத ன அது வசயய  ிநது நிூறுதம வருதததடத உடடையயவதனூற எண்ணி, 
அங்பக நுகரும இனப நுகர்சச இங்ுதம கடடைப்பதனோல் நினனடடையய பசோி்நோட்டடை நிடனப்போர்கக 

பரிசல் வபரும பலவர்கக, படகவர் பதசததில் இருநதோலும, இநத ்நோடு உனடன உடடையயதோக 
இருக்கனறது எனூற கருததினோல்.

'பவநபத, க்டை ன, பரிசலர் நினனடடைதவதன
நினனோடு உககளவர்; எம அுவு எவபனோ' எனூற க்ட்டப்
வபோருகவகோகு பவண்டும.

வடிர-மைடல. படிரயும-ஒக்ுதம. மைி-இுடமை. வடகயய- வுததத பவடல. விிரவு உரு-கலநத நிறம. 
நுடைங்ுதம-அடச யும. வியயல் தோடன-விரிவோங்க படடை. விறல்-வவூற் மிடுக்ுத. உடைனூற-சனநது. வோய்-
இடைம. ்நயயநது-விருமப எவபனோ- எனனபவோ. மைூறூற, ஏ: அடச நிடலகக. இனநிடல-இனியய நிடல. 
வபோன எனபது மைூறறச வசோூறகபுோடு பசருமபபோது வபோலன எனூற வசய்யுளில் ஆுதம. கோ-பசோடல. 
மைருங்கன- சோர்பனோல். அல்லடத: ஐ, சோரிடயய. கடைவது-முடயும தனடமைடயய உடடையயது. அண்டமையின - 
அல்லோடமையயோல். டகயயறவு-வசயயலூறூற நிூறுதம நிடல. நுகர்சச-இனப அநு போவம. க்டை ன - 
கடடைப்பதனோல். உககளவர் - நிடனப்போர். பரிசலர் - பரிசல் வபூறபவோர்; இங்பக பலவர். ஒனனோர் - 
படகவர். பதஎம-பதசம. நினஉடடைதது-நினடன உடடையயது. நினனடடைதது எனறோலும பசோி ்நோட்டல் நீ 
இருநது சறப்பச வசய்கறோவயயனற வபோருளிபல வசோனனதோகக் வகோகுபவண்டும. .
*

கவிஞர் போடயய போட்டடை யயோவரும பகட்டு மைகழேநதனர். இது அிரசடனப் போிரோட்டும வபோருடுயுடடையயது. 
ஆதலோல் போடைோன திடண எனற பறததிடணடயயச சோர்நதது. அிரசனடடையய ்நல் யயல்பகடு எடுதது 
வமைோழிநதடமையயோல் இயயல் வமைோழி எனற துடறயில் அடமைநதது. 'அவன "எமஉகளீர் எந்நோட்திர்" எனறோூறுத 
ஆவூர் மூலங்கிோர் போடயயது' எனபது இப்போட்டுக்ுதரியய பிங்ுத்ப்ப.

தமிழே்நோட்டல் வோழேநத மைனனர்ககளம வசல் வர்ககளம தோம வபூறற வபோருடுப் பறருக்ுத ஈநது 

இனபூறறோர்கக. ுத்ப்ப்நது வகோடுத தோர்கக. ஈவதோல் வரும பகபிோடு வோிோத வோழேவு சறநததனூற 
எனபது அவர்கக வகோகடக. பரிசலர்கக அததடகயய பிரவலர்கக போல் வசனூற இிரததடல இழிவோகபவ 
கருதுவ தில்டல. தமமிடைததில் உகுடதச ச்தும மைடறக்கோமைல் வகோடுக்ுதம இயயல்படடையயவர் களிடைததில் 
வசனூற யயோசப்பதும, ஈவடதப் பபோனற சறப்படடையயது எனூற எண்ணி னோர்கக.

இிரததலும ஈதபல பபோலும, கிரததல்
கனவிலும பதூறறோதோர் மைோட்டு
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எனபது வககளவர் வோய்வமைோழி.

ஈடக இல்லோத ்நோடு சறநத ்நோடு அனூற எனூற எண்ணியய பலவர்கக விண்ணுலகதடத யும 

விருமபவதில்டல எனூற ஆவூர் மூலங்கிோர் க்ூறகறோர். 

அறஞ்வசய் மைோக்கக பறங்கோதது ரமப்நர்
்நூறறவஞ் வசய்பவோர் பூறறற முயயல்பவோர்
யயோவரும இல்லோத பதவர்்நன னோட்டுக்ுத

இடறவ னோகயய வபருவிறல் பவநபத.

எனூற இநதிிரடனப் போர்தது ஆபததிிரன க்்த பதவபலோகதடதக் ுத்ப்போக இகழேநத தோக 

மைணிபமைகடலயில் ஒரு வசய்தி வருகறது.

ஈவோரும வகோகவோரும இல்லோத வோனதது

வோழேவோபிர வனக னவர்.

எனபது ஒரு பிம போட்டு.

இடவ ஈடகயின சறப்டப ப்நர்முகமைோக அன்க் ுத்ப்போகச வசோல்கனறன.

மூலங்கிோர் ககளிவுவனடடையய வீிரதடத யும பபிரோூறறடலயும ஈடகடயயயும அவன பலவர் கடலப் 
போிரோட்டு அனடபயும ்நோட்டடை வுப் படுததும திறடமைடயயயும இநதப் போட்டபல பலப்படுததி 

யிருக்கறோர். இது பற்நோனூூற்ல்
உகு 38 - ஆவது போட்டு. 
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6. பகோட்டடடை டவதத கவும

பசிர்நோட்டல் முடயுடடையயிரசன ஆண்டு வகோண்டருநதோலும அந்நோட்டன ஒரு புததி டயயத தனனதோக்க 

ஆண்டுவநத அதியயமைோன வ்நடுமைோன அஞ்சயின பகபி மிுததியயோகப் பிரவியிருநதது. பசிர அிரசனக்ுத இநதச 
சூறறிரசனிடைததில் உககளிரக் கோழேப்ப இருந தது. அதியயமைோன பசிரர் ுதலததில் உதிததவன. ஆகபவ அவன 
பசிரர்ககளக்ுதரியய படன மைோடலடயயபயய அணிநதிருநதோன.

பசிர அிரசன வஞ்சமைோ ்நகரில் இருநதோன. அதிகமைோன தகடூரில் இருநதோன. தர்மைபரி எனூற இனூற விங்ுதம 
ஊபிர அக்கோலததில் தகடூர் எனற வபயயடிர உடடையயதோக விுங் கயயது. தர்மைபரிக்ுத அருகல் அதிகமைோன 
பகோட்டடை எனற வபயயருகு இடைம ஒனூற இனூறம இருக்கறது. 
தகடூர் பபிரிரசன ஒருவனடடையய இிரோச தோனி ்நகிரம பபோலபவ சறப்போக இருக்ுதம. அதிகமைோன தமிழே ்நயயம 
பதர்வதில் சறநதவன. எநதக் கோலததிலும பலவர்களின க்ட்டைததின இடடைபயய இருநது, அவர்ககளடடையய 
பலடமைடயய வியயநதும போிரோட்டயும மைகழேபவன. பலவர்கடுப் பல்நோக டவததிருநது உபசரிததுப் பரிசல் 
விங்ுதவபத அவனடடையய நிததியயத வதோழில் எனூற வசோல்  விடைலோம.

பலவர்ககளக்ுத வரிடச அ்நது பரிசல் தரும வண்டமை அவனபோல் இருநததனோல் அப் பலவர் போடும 

பகடி அவன கோணியயோக்கக் வகோண்டைோன. அதனோல் ்நோடு முழவதும அவ னடடையய வகுனடமைடயயப் 
பூற்யய வசய்திகக பிரவின. பசிர்நோடு முழவதும பிரவிச பசிர அிரசன கோடதயும எட்டயயது. அது மைட்டுமைோ? 
பசோி போண்டயய ்நோடுகளிலும அவூற்ூறுத அப்போலும அவன பகழே பிரவியயது. "ஒரு சூறறிரசனக்ுத இததடன
பகிோ!" எனூற பபிரிரசர்கக அழக்கோறடடைநதோர்கக. கடடை வயயழ வகுல்கக எனூற பலவர்கக ஏழ 
பபடிரத பதர்நவதடுததுத தமமுடடையய போடைல் களிபல போிரோட்டயிருக்கறோர்கக. அதியயமைோன 
அ்வவழவரில் ஒருவன.

*

அதியயமைோனடடையய இயயல்பகளில் ஈடுபட்டு வியயநத பலவர்களில் ஔடவயயோர் ஒருவர். தகடூருக்ுத அவர் 
எப்பபோது வநதோலும அதியய மைோனடடையய வபருடமைக்ுத அடடையயோுமைோன ஒரு நிகழேசசடயய அவர் அ்நது 

போிரோட்டுவோர். ஒருமுடற ஔடவயயோர் வநதிருநதோர். ்நோடலநது ்நோட்கக அங்பக தங்கயிருநதோர். அதியயமைோன
வசய்யும உபசோிரதடதப் வபூறறோல் மைோதக் கணக்கோக, ஆண்டுக்கணக்கோக அங்பகபயய இருநதுவிடைலோவமைனூற 
பதோனூறம.

ஔடவயயோர் தங்கயிருநத கோலததில் ஒ் வவோரு ்நோகளம பலவரும போணரும விற யயரும க்ததரும வநது 

வநது அதியயமைோனிடைம பரிிச வபூறூறச வசனறோர்கக. அவனடடையய ஈடகத திறதடதக் கண்டு கண்டு 
ஔடவயயோர் கண் களிததோர்.

ஒரு பலவர் முதல் ்நோக வநது பரிிச வபூற ூறச வசனறோர். மைூற்நோகளம அவர் வநதோர். அவடிரக் கண்டைதும 
அிரண்மைடனயில் இருநதவர் களில் ஒருவர் "ப்நூறூறததோபன வநீர்கக?" எனூற பகட்டைோர்.பலவர் "ஆம" 
எனறோர். அதியயமைோனிடைம அவர் வசனறோர். "ப்நூறூற வநது பரிசல் வபூறூறச வசனறவர்" எனூற யயோபிரோ 
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வசோனனது அதியயமைோன கோதில் விழநதது.

"இருநதோல் எனன? ப்நூறூறம உணவு வகோண்படைோம. அது பபோதுவமைனூற நிூறக பறோமைோ? இனூறம உணவு 
வகோககபறோம. ஒபிர ்நோளில் இிரண்டு மூனூற தடைடவ உணவு வகோககபறோபமை, அது தவறோ? ஒ்வவோரு 
்நோகளம ்நோம ஒருவருக்ுதப் பரிசல் தருவது எப்படத தவறோுதம? ஒரு ்நோக வநதவர் மட்டும வநதோல் 
்நமமிடைததில் அவருக்ுதகு ஆழேநத அனடபததோபன அது கோட்டும?" எனூற வசோல்  அனூறம அப் 
பலவருக்ுதப் பரிசல் விங்கனோன அதியயமைோன. மூனறோவது ்நோகளம அநதப் பலவர் வநதோர். மைூறபடயும 
அவருக்ுதப் பரிசல் கடடைததது. ஔடவயயோர் இடதக் கண்டைோர். வகோடுக்கச ச யயோக் ுதணக்ுதனறோக நிூறுதம 
அதியயமைோனடடையய வண்டமைடயய நிடனநது நிடனநது உருகனோர்.

்நோனகோவது ்நோகளம அநதப் பலவர் வந தோர். ஆனோல் இநத முடற பவூற பல பலவர் கடுயும 
க்ட்டக்வகோண்டு வநதிருநதோர். ஒபிர க்ட்டைம. பலவர் பல ்நோக வநது வசல்வடதப் வபோறோமைல் 
ுதடறக்்யயவர் இப்வபோழது இந தக் க்ட்டைதடதக் கண்டு பிரமிததுப் பபோய் விட்டைோர். "எனன அநியயோயயமைோக
இருக்கறது? கருமப ருச வயயனூற பவபிரோடு படுங்கலோமைோ? ஊரிலுகு இிரவலர்கடு வயயல்லோம இநத 
மைனிதர் க்ட்டக்வகோண்டு வநது விட்டைோபிர!" எனூற முணுமுணுததோர்.

அதியயமைோன எனன வசய்தோன? பலவர் க்ட்டைதடதக் கண்டைவுடைன அவனக்ுத அு வூறற ஊக்கம 
உண்டைோகவிட்டைது. முதல் ்நோளில் அநதப் பலவருக்ுத எ்வுவு அனபபோடு உபசோிரம வசய்தோபனோ அபத 
அனபபோடு எல்பலோருக்ுதம உபசோிரம வசய்யயத வதோடைங்க னோன. பல ்நோட்குோகப் போிரோதிருநத வ்நருங்கயய 
உறவினடிர அனபடைன விரபவூறூற உப சரிததுப் பிுதவதுபபோலப் பிகனோன. பலவர்க களடடையய பலடமைத 
திறதடத அ்நது போிரோட்ட னோன, அநதக் க்ட்டைததில் பலடமை நிிரமபோதவர் ககளம இருநதோர்கக. 
அவர்ககளக்ுதம இன வசோல் வசோல்  ஊக்கமூட்டனோன.

இநதக் கோட்சடயயயும ஔடவயயோர் கண் டைோர். பலவர்ககளக்ுதக் கோமைபதனடவப் பபோல வும கூறபகதடதப் 
பபோலவும அதியயமைோன விுங்ுதவடதக் கண்டு ஆனநதங் வகோண்டைோர். 'வவ்பவூற மைக்ககளக்ுத அடுததடுதது
ஈவ வதனறோபல எல்லோச வசல்வர்ககளக்ுதம இயய லோத கோரியயம. வகோடடையிபல சறநதவவனனூற வபயயர் 
வபூறற கண்ணனக்டை ஒரு ்நோளில் ுத்ப்பட்டை ப்நிரததில்தோன தோனம வசய் வோன. இவபனோ எநத 
ப்நிரததிலும பலவர்கடு விரபவூறூற உபசரிக்கறோன. ஒருவபிர பல ்நோக வநதோலும மட்டும மட்டும 
போிரோட்டப் பரிசல் தருகறோன. தனியயோக வநதோலும பலபிரோடு வநதோலும ச்தும பவூறபோடன் அனப 
கோட்டுகனறோன. அகமும முகமும மைலர்நது பரிசல் தருகறோன. முதல் முதல் எததடன ஆர்வமும அனபம 
கோட்டுகறோபனோ அபத ஆர்வதடதயும அனடபயும எப்பபோதும கோட்டுகறோன. இப் பட பவூற யயோரும 
உலகல் இருப்பதோகத வதரியய வில்டலபயய! இவன வதய்வப் பறவி' எனூற ஔடவயயோர் அதியயமைோனடடையய 

இயயல்டப நிடனதது வியயநதோர். அவனிடைம விடடைவபூற ூறக் வகோண்டு வசனறோர்.

***
பன ஒரு முடற ஔடவயயோர் தகடூருக்ுத வநதோர். அப்வபோழது அதியயமைோன அிரசயயல் பூற்யய வசயயல்களில் 
ஈடுபட்டருநதோன. பசிர அிரசன தனடனக் கருவூறக்க எண்ணியிருக்கறோ வனனற வசய்திடயய அவன 
அ்நதோன. தகடூடிர முூறூறடகயிடைவும க்டும எனூற ஒூற றர்கக வநது வசோனனோர்கக. ஆத ன தன 
னடடையய படடை வ டயயயும மைோூறறோனடடையய படடை வ டயயயும தனக்ுதத துடணவிரோக வரு வோருடடையய 

படடை வ டயயயும ஆிரோய்வது இன்யயடமையயோததோக விட்டைது. அடமைச சர்ககளடைன ஆிரோய்நதோன. பசிர 
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அிரசன முடயுடடையயபபிரிரசன. அவனடடையய படடை மிகப் வபரியய படடை. அதியயமைோபனோ சூறறிரசன. அவ 
னிடைததில் பசிரமைோன படடைடயய எதிர்தது வவல்லும அுவுக்ுத படடை இல்டல. பதியய க் ப் படடைடயயச 
பசர்க்கலோம எனறோல், வபரும வபோருக பவண்டுபமை! வபோழது விடநதோல் பலவர்கடுக் க்ட்ட டவததுக் 
வகோண்டு அவர் ககளக்ுதக் கணக்கல்லோமைல் பரிசல் விங்க வரும அவனிடைம அதிகப் வபோருக எப்பட 

இருக்ுதம?

இநத நிடலயில் எனன எனன வசய்யய பவண்டும எனற ஆிரோய்சசயில் அதியயமைோனம அவன அடமைசசர்ககளம 

ஈடுபட்டருநதோர்கக. அிரண்மைடனயில் உகு அதிகோரிகக யயோவரும எப்பபோதுமபபோல் முகமைலர்சசயுடைன 
இருக்க வில்டல. பயயோசடனயில் ஆழேநதவர்கடுப் பபோலபவ யயோவரும கோணப்பட்டைனர்.

ஔடவயயோர் அங்பக இருநத அடமைதிடயயப் போர்ததோர். '்நோம சரியயோன கோலததில் விர வில்டல. இப்பபோது 
அதியயமைோடனப் போர்ப்பது அரிதுபபோலும!' எனூற எண்ணினோர்.
அதியயமைோனக்ுத ஔடவயயோர் வநதிருப்பது வதரிநதது. உடைபன அவடிரப் போர்தது அன படைன பபசனோன. 
அநதப் பபசசபல எதத டகயய பவூறபோடும இல்டல. "இனனம சல ்நோட்கக இங்பக தங்கச வசல்லலோம 
அல்லவோ?" எனூற ஔடவயயோடிரக் பகட்டைோன. "மைோட் படைன" எனூற வசோல்ல வோய்வருமைோ? அவர் ஒப்பக் 
வகோண்டைோர்.

்நோக முழவதும பலவர்ககளடைன வபோழது பபோக்க இயயலோத நிடலயில், ஒ்வவோரு ்நோகளம * ச்து ப்நிரம 
அதியயமைோன ஔடவயயோடிரப் போர்ததுப் பபசனோன. ஒரு ்நோக, இிரண்டு ்நோக, மூனூற ்நோட்கக ஆயின. 
அதியயமைோன ஏபதோ மிகமிக முக்கயயமைோன ஆபலோசடனயில் ஈடுபட் டருக்கறோன எனபடத ஔடவயயோர் 

உணர்நது வகோண்டைோர். ஆத ன அவனோக எப்பபோது விடடை வகோடுக்கறோபனோ, அப்பபோது பபோகலோம 
எனூற நிடனததோர்.

பனனம சல்நோக அங்பக தங்கயிருநதோர்.
'்நமைக்ுதப் பரிசல் தருவடதப் பூற் ஏபதனம பயயோசதது இப்பட ்நோட்கடு நீட்டக்கறோபனோ?' எனற 
எண்ணம ஒரு கணம ஔடவயயோருக்ுதத பதோன்யயது. மைூறகணபமை அ்வோூற எண் ணியயதூறுத வருநதினோர். 
'எனன டபததியயக்கோிர எண்ணம! ஏ வ்நஞ்சபமை! நீயயோ இப்பட நிடனததோய்? இடதக் கோட்டலும தோழேநத 
எண்ணம பவூற இல்டல. அதியயமைோனடடையய இயயல்டப அ்நதும இப்பட நிடனக்கலோமைோ? அடை பபடத 
வ்நஞ்பச! ்நமைக்ுதக் கடடைக்க்ுதம பரிசல் எங்பக பபோகப் பபோகறது? அவன தரும பரிசடலப் வபூறூறப் 
பயயன அடடையய பவண்டும எனற ஆவல் உனக்ுத அதிகமைோக இருக்கறது. அதனோல்தோன அவன தருவோபனோ 
மைோட்டைோபனோ எனூற ஏங்ுதகறோய். அவன தருவடத நுகிர, அருநத, ஏமைோநத வ்நஞ்சபமை! நீ வருநத பவனடைோம.'
ஔடவயயோர் தமைக்ுதத தோபமை ்நடகததுக் வகோண்டைோர். மைூறபடயும வ்நஞ்டச பவறோக டவததுப் பபசலோனோர்.

'இததடன ்நோக பிக அதியயமைோனடடையய சீரியய இயயல்பகடு அ்நதும உனக்ுத இநத எண்ணம ஏன வநதது? 
இதூறுத முனனோபல ்நோம இ்விடைததிபல கண்டை கோட்சகடு நிடனத துப் போர். ஒரு ்நோக அல்ல, இிரண்டு 
்நோக அல்ல, பல ்நோக அடுததடுதது வநதோலும அவன ச்தோவது ச ததுக் வகோண்டைோனோ? இனனம 
பலடிரக் க்ட்டக் வகோண்டு வநபதோ மைோனோலும அவன வகுனடமையிபல ஏபதனம ுதடறவு ப்நர்வதுண்டைோ?
நிடனததுப் போர். அப்பட அடுததடுதது வருமபபோது அவனடடையய அனப மைூறற இடைங்கடுப்பபோல ஒரு 
்நோகளக்ுத ஒரு ்நோக அுவிூற ுதடறநதோ வநதது? முதல் ்நோக எததடன விருப்பதடத உடடையயவனோக 
இருநதோபனோ அபத விருப்பதடதப் பல ்நோக அடுததடுததுச வசனறோலும கோட்டும இயயல் படடையயவடனயயோ 
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இப்பட நிடனததோய்!

'அவனக்ுத எனன ுதடறவு? அிகோன அணிகலங்கடு அணிநத யயோடனககளம பவக மைோகச வசல்லும 
பதர்கடுயும உடடையயவ னல்லவோ அவன? பலவர்ககளக்ுதக் வகோடுக்க இயயலோத வூறடமையயோ வநதுவிட்டைது? 
அதியயமைோன பரிசல் நிசசயயம ்நமைக்ுதக் கடடைக்ுதம. அது இனூற கடடைக்கறபதோ, ்நோடுக் கடடைக் கறபதோ, 
அடதப் பூற்க் கவடல இல்டல. அநதக் கோலம நீட்டததோலும நீட்டக்கோவிட் டைோலும பரிசல் கடடைப்பது 
மைோததிிரம உூறதி. பவூற ஒருவருடடையய டகயில் உகு பரிசல் அது, ்நமைக்ுத எப்பட எப்பபோது வரும எனற 
எண்ணபமை பவண்டைோம. ்நம டகயில் இருப்ப தோகபவ எண்ணிக் வகோகுலோம.

'யயோடனக்க்ுதத தடியுணடவக் வகோடுக்க பறோம. அது அடத உடைபன உண்ணோமைல் தன 
வகோமபனிடடையிபல டவததுக் வகோககறது. "அடைடைோ, இடத இது உண்ண பவனடுவமைன றல்லவோ 
வகோடுதபதோம? இது இங்பக டவத துக் வகோண்டு விட்டைபத" எனூற கவடலப் படைலோபமைோ! யயோடன 
எப்படயும அடத உண்படை விடும. யயோடன தன பகோட்டடடைபயய டவதத கவுதடதப் பபோனறது, 
அதியயமைோன ்நமைக்ுதத திரப்பபோுதம பரிசல்; அது ்நம டகயிபல இருப்பது பபோனறதுதோன. அது கடடைக்கோமைூற 
பபோகோது. இடத அனபவததில் ்நோம ்நனறோக உணர்நதிருக்கபறோபமை அப்பட யிருநதும நீ ஐயுறலோபமைோ! 
'இததடகயய சறநத ஈடகடயயயுடடையய அதியயமைோடன ்நோம வோழேததபவண்டும. கடடைக்ுதபமைோ, கடடைக்கோபதோ 
எனூற நீ வருநத பவண்டயயதில்டல. அவன ஏபதோ முயயூறசயில் ஈடுபட்டருக்கறோன. அதில் வவூற் 
வபூறவோனோக எனூற ்நோம வோழேதத பவண்டும. அவன முயயூறச வோிட்டும எனூற வோழேததுபவோம.'

இப்படவயயல்லோம வ்நஞ்பசோடு பபசயய பபசடசப் பறுத ஔடவயயோர் ஒரு போட்டைோக உருவோக்கனோர்.

ஒரு்நோக வசல்லலம; இரு்நோக வசல்லலம;
பல்நோக பயினூற பலவிரோடு வசல் னம

தடல்நோக பபோனற விருப்பனன மைோபதோ!
அணிபூண் அணிநத யயோடன, இயயல்பதர்
அதியயமைோன பரிசல் வபூஉம கோலம

நீட்டனம நீட்டைோ தோயினம, யயோடனதன
பகோட்டடடை டவதத கவும பபோலக்

டகயயகத ததுபவ; வபோய்ஆ கோபத;
அருநபத மைோநத வ்நஞ்சம,
வருநத பவண்டைோ; வோழேகவன தோபு!

ஒரு்நோக வசல்பவோம இல்டல; இிரண்டு ்நோட்கக வசல்பவோம இல்டல; பல ்நோட்கக அடுததடுததுப் பல 
மைக்க புோடு வசனறோலும முதல் ்நோக ்நமமிடைம கோட்டயய விருப்பத பதோபடை இருப்போன; அணிதூறுதரியய 
வ்நூற்ப் பட்டைம கமபரி முத யய பூண்கடு அணிநத யயோடனடயயயும, ரடும பதடிரயும உடடையய அதியயமைோன
தரும பரிசலோனது, அதடனப் வபூறவதூறுத அடமையும கோலம நீண்டைோலும, நீுோவிட்டைோலும, யயோடன 
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உண்ணும வபோருட்டுத தன வகோமபனிடடைபயய டவதத கவுதடதப்பபோல, ்நம டகயிபல இருப்பதுதோன; 
அது ்நமைக்ுதக் கடடைப்பது தவறோது. அவன தரும பரிசடல நுகிர ஏமைோநது நிூறுதம வ்நஞ்சபமை, பரிசல் 
கடடைக்ுதபமைோ கடடைக்கோபதோ எனூற நீ வருநதபவண்டைோம; அவன முயயூறச வோிட்டும.

வசல்லலம - பபோபகோம. பயினூற - அடுததடுததுப் பிக. தடல்நோக - முதல் ்நோக. மைோது, ர: அடச 
நிடலகக. பூண் - ஆப ிரணம. இயயலுதல் - இயயங்ுததல், ரடுதல். பகோடு - வகோமப. டகயயகததது - டகக்ுத 
அகப்பட்டைது. அருநத ஏமைோநத என றது வசய்யுக விகோிரததோல் அருநபதமைோநத என வநதது. வ்நஞ்சம: விளி. 
வோழேக அவன எனபது வோழேகவன என விகோிரமைோயிூறூற. தோக - முயயூறச. அவன அட வோழேக எனூற 
வோழேததியயதோகவும வகோகுலோம.

அதியயமைோடன மைூற்நோக கண்டை ஔடவயயோர் இநதப் போடைடலச வசோனனோர். ுத்ப்ப்யும திறமபூண்டை அவன 
உடைபன இநதப் வபரும பலடமைப் பிரோட்டயயோருக்ுதரியய பரிசடல விங்க விடடை வகோடுததனப்பனோன. 
இது போடைோண்டடணயில் பரிசல்கடைோ நிடல எனனம துடறடயயச சோர்நதது. பரிசல் வகோடுக்க பவண்டும 
எனூற ுத்ப்போகக் பகட் ுதம வபோருடு உடடையயதோதலோல் இததுடற அப் வபயயர் வபூறறது. இது 
பற்நோனூூற்ல் 101 - ஆவது போட்டு.
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7. பலவரின வகுனடமை

முன கோலததில் வோழேநதிருநத வகுல் களில் மிகச சறப்பப் வபூறறவர்கக ஏழபபர் . பலவர்கக அநத 
எழவடிரயும தனியயோக எடுத துச வசோல் யிருக்கறோர்கக. அவர்ககளக்ுத முன பிரோண கோலததில் 
இருநதவர்குோன பதினோனுத பபர்கடுத தனித தனி ஏழ ஏழ பபர்குோகக் க்ட்டத தடல ஏழ வகுல்கக 

எனூறம, இடடை ஏழ வகுல்கக எனூறம வசோல்லும விக்கம பூறகோலததில் உண்டைோ யிூறூற. அதனோல் முன 
வசோனன ஏழ வகுல் கடுக் கடடை எழ வகுல்கக எனூறம வசோல்வ துண்டு. அநத ஏழ 
வகுல்குோவோர்: போரி, வல்வில் ரரி, மைடலயயமைோன திருமுடக்கோரி, அதியய மைோன வ்நடுமைோன அஞ்ச, பபகன, 
ஆய், ்நகளி எனபபோர். இவர்கடு ஒனறோகச பசர்ததுச சூறபோணோூறூறப்ப் படடை எனற நலும, 
பற்நோனூூற்ல் உகு 158-ஆம போட்டும வசோல்கனறன.

இநத ஏழ வகுல்களின கோலததுக்ுதப் பறுதம பல மைனனர்ககளம சூறறிரசர்ககளம பறரும வகோடடையிபல 

சறநதவர்குோக இருந தோர்கக. அவர்ககளக்ுதகபு தடலடமை வபூறற வவனனூற பலவர்கக போடும பகடிப்
வபூறறவன ுதமைணன எனனம மைனனன. பலவர் ககளக்ுதக் கணக்கன்க் வகோடுக்ுதம வக ுனடமை 
உடடையயவன அவன. அதனோல் அவன வபயயர் பலவர்களின வசய்யுட்குோகயய அணி கலததில் பதிக்கப் 
வபூறற டவிரமபபோல ஒளிர் கறது. முதிிரம எனற மைடலடயயச சோர்நத ்நோட்டடை ஆண்டு வநதவன அம 
மைனனன.

ுதமைணடனப் போடயய பலவர்களில் வபருஞ் சததிிரனோர் எனபவர் ஒருவர். அவர் சததிிரத வதோழி ல் 
வல்லவிரோதலோல் அநதப் வபயயடிரப் வபூறறோர் பபோலும. அவர் வூறடமையயோல் வோட நினறோர். பறரிடைம 
வசனூற தமைக்ுத பவண்டயய வூறடற இிரநதுவபற அவர் உகும இடைம வகோடுக்கவில்டல. அவருக்ுதக் 
கல்யயோணம ஆயிூறூற. அவருடடையய ுதடுமபம வபரிதோகபவ, வபூறறடதக் வகோண்டு வோி அவிரோல் இயயல 
வில்டல. வூறடமை விரவிர மிுததியயோக அவடிர வ்நருக்கயயது. தமிழேப் பலடமை மிக்கவிரோனோலும 
யயோரிடைபமைனம வசனூற அவடிரப் போட எனக் ுதப் வபோருக பவண்டும எனூற பகட்க அவர் ்நோ வடுயயோது 

பபோல் இருநதது.

அவருடடையய மைடனவி சறநத அ்வுடடையய வக. கணவனடடையய வருவோய்க்ுதத தக்க வண்ணம வசலவு 
வசய்பவக. தனபனோடு பிுதம மைகளிடிரத தனவசமைோக்ுதம ்நூறுதணமும இனியய வமைோழியும படடைததவக. 
கடடைததடத டவத துக் வகோண்டு இல்லறதடத ்நடைததி வநதோக. அவகளடடையய அனபபல ஈடுபட்டைவர்கக, 
அ்வீட்டன வ்யய நிடலடயய உணர்நது தங்க ுோல் இயயனற உதவிடயயப் பரிநது வநதோர்கக. அவக 
அவூறடறப் வபூறவதூறுத உடைமபடை வில்டல. அனபடடையயவர்கபுோ எப்படபயயனம உதவி பரியயபவண்டும 
எனற எண்ணம வகோண் டைோர்கக. ஆகபவ, "இநதப் வபோருககடு ்நோங்கக தோனமைோகக் வகோடுக்கவில்டல. 
எப் பபோது உனனோல் திருப்பக் வகோடுக்க முடகறபதோ, அப்வபோழது வகோடுததோல் ்நோங் கக வோங்கக் 
வகோககபறோம. நீ இிரநது வபூறூற வோழேவதோக எண்ணோபத. இததடன ்நோடுக்ுதக வகோடுததுவிடைபவண்டும
எனற கணக்ுதம பவண்டைோம" எனறோர்கக.

"்நோன திருப்பக் வகோடுக்க முடயயோமைபல பபோய்விட்டைோல்-?" எனூற பகட்டைோக பலவர் மைடனவி. "அதனோல் 
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எங்ககளக்ுத ஒரு ுதடறவும வநதுவிடைோது. இவூறடற மட்டும வோங்கக் வகோகுபவண்டும எனற எண்ணபமை 
எங்க களக்ுத இல்டல. நீபயயோ ிசமமைோ வோங்கக் வகோகு மைோட்டைோ வயயனபது எங்ககளக்ுதத வதரியும. ஆகபவ 
கடைனோக வோங்கக் வகோகவோருக்ுதக் வகோடுப்பது பபோலக் வகோடுக்கபறோம. உனக்ுத வசதி உண்டைோுதமபபோது 
திருப்பப் வபூறூறக் வகோககபறோம. எப்பபோதுபமை இநத வூறடமை இிரோது. உன கணவர் வபரும பலவர். அவ 
ருடடையய வபருடமை இனனம தக்கவண்ணம மைூறறவர்ககளக்ுதப் பலனோகவில்டல. ்நோடுக்பக சறநத 
வகுல் ஒருவனடடையய ்நட்ப அவருக் ுதக் கடடைக்ுதமைோனோல் பறுத இநத வீட்டல் திருமைகக 

்நடைனமைோடுவோக. இநத வோசல் ஆடன கட்டும வோசலோகவிடும. அப்பட ஒருகோலம விரததோன பபோகறது. 
ஆடகயயோல் இவூறடற வோங்கக்வகோக. உனக்ுதப் வபோருக கடடைக் ுதமபபோது ரர் இமமியும ுதடறயயோமைல் 
்நோங்கக திருப்ப வோங்கக் வகோகபவோம."

அநத ஏடிப் பலவரின இல்லததுக்ுதம விருநதினர் வநதுவிடுவோர்கக. அக்கோலங்களில் முகங் பகோணோமைல் 
அவர்கடு உபசரிதது விருந துணவு உண்ணச வசய்து அனப்பவதில் ச் தும ுதடறவின் ஈடுபடுவோக 

பலவர் மைடனவி. பவண்டயய பண்டைங்கடு அண்டடை அயயபலோர் தநது விடுவோர்கக.

விருநதினர்கக விடடைவபூறூறச வசனற பறுத பலவர் தமைக்ுத உண்டைோன ஐயயதடதப் பபோக்கக் வகோகு 

முூறபடுவோர். தம மைடனவிடயய அடிதது, "விருநதினர்ககளக்ுத மிக இனியய விருநடத அளிததோபயய! அதூறுத 
பவண்டயய பண்டைங்கக உனக்ுத எப்படக் கடடைததன?" எனூற பகட்போர்.

"பறுத தநதுவிடுவதோகப் பறரிடைம வோங் கபனன" எனபோக அவர் மைடனவி. எப் வபோழது வகோடுப்பது, 
எப்படக் வகோடுப்பது எனபவூறடறப் பூற் அவர் பகட்கமைோட்டைோர்.

வ்யய நிடலயில் இருநதோலும அவர் வீட் டுக்ுத அடக்கட உறவினர்கக வநது வகோண்டு தோன இருநதோர்கக. 
அவருடடையய மைடனவியின ிசூறறததோரில் மிக ஏடியயோக இருநத யயோபிரனம அங்பக வநது சல ்நோட்கக 

தங்கயிருநது வசல் வோர்கக.

இப்பட வூறடமையிலும வசமடமையயோக வோழம வோழேக்டகடயயப் பலவர் மைடனவி வதரிநது வகோண்டருநதோக.

வபருஞ்சததிிரனோர் தம இல்வோழேக்டக வயயனனம வண்ட இநத வ்யய நிடலயிபல வ்நடு ்நோக ரடை இயயலோது 

எனபடத உணிரலோனோர். எப்படபயயனம வபோருக ஈட்டைபவண்டும எனற நிடனப்ப எழநதது. கண்டை கண்டை
பபரிடைம பபோய்ப் பஞ்சததுக்ுதப் பகடுடயய விூறபவடிரப் பபோலப் போட்டுப் போடப் பல்டலக் கோட்டப் 

பரிிச வபற அவர் விருமபவில்டல. மிகமிகச சறந தவனம, பலவருடடையய மைதிப்டப ்நனுத அ்நதவனம, 
வரிடசயய்நது போிரோட்டுபவனம, உக ுனப கோட்டுபவனம, தமிழே ்நயயந பதர்நது ிசடவப்பவனம, 
்நூறுதணம உடடையயவனமைோகயய ஒருவடன அண்ட அவன தருவடதப் வபூறூற வோழேவபத பபோதும எனபது 

அவருடடையய ப்நோக்கம. ஆனோல் அநத ப்நோக்கததுக்ுத இணங்க அடமையும வகுல் கடடைக்கபவண்டுபமை!

மைூறறப் பலவர்கபுோடு பிகயயபபோது அவ ிரவர்கக தோம தோம வசனூற கண்டு போடயய வசல்வர்கடுப் 

பூற்வயயல்லோம வசோனனோர்கக. பல கோலம முயயனற பனப மைனங்கனிநத கல் வ்நஞ்சக்கோிரர்கக சலடிரப் 
பூற்க் பககவி யுூறறோர். பலவர்கக தமடமை வோனுோவப் பகி அதனோல் மைகழேசச வபூறூற ரிருவு பரிசல் 
விங்ுதம தனனலததினர் சலடிரப் பூற்யும பககவியுூறறோர். பலவர்ககளக்ுத அளிததோல் ஊிரோர் பகழேவர் 
எனற எண்ணததோல் சல பலவர்ககளக்ுதப் வபோருகவிங்க அதடனத தோபமை யயோவருக்ுதம ஆிரவோிரதபதோடு 
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எடுததுச வசோல்லும அகங்கோிர மூர்ததிகக சலடிரப் பூற் அ்நதோர். போடை ன ்நயயதடதப் போிரோ மைல் தம 
வபயயடிரப் போட்டல் அடமைததிருக்கறோர் குோ எனூற ஆிரோய்நது பரிசளிக்ுதம சலடிரப் பூற்யும அ்நதோர். 
அததடகயய வசல்வர் களிடைம பபோவடதவிடை வூறடமையயோல் வோடுவபத ்நனூற எனூற எண்ணினோர் 

வபருஞ்சததிிரனோர்.

கடடைசயில் முதிிரமைடலக்ுதத தடலவனோகயய ுதமைணன எனபவன ுதணததோலும வகோடடையயோ லும பலவடிரப்

பபோூறூறம திறததோலும சறந தவன எனற வசய்திடயய அவர் அ்நதோர். அவனிடைம வசனூற வநத பலவர் 
அடனவரும அவனடடையய பகடி ஒபிர மைோதிரி வசோல்வடதக் பகட்டைோர். அவடன அணுகத தம 
பலடமைடயயக் கோட்டப் பரிிச வபறலோம என எண்ணினோர்.

முதிிரததுத தடலவன ுதமைணனிடைம வபருஞ் சததிிரனோர் வசனறோர். முதிிரமைடலயின வுப்பத டதக் 
கண்டைோர். பலோவும மைோவும ரங்க வுர்ந திருநதன. பிங்கக வகோததுக் வகோததோகத வதோங்கக் 
வகோண்டருநதன. பறுத ுதமைண டனயும கண்டைோர்.

அமமைனனன பலவடிர வோருங்கக எனூற க்ூறமபபோபத அசவசோல் ல் அனப கலந திருநதது. அவன 
அகமும முகமும மைலர்ந திருநதன. பலவர் அங்பக முதல் முடறயயோக வநதோபிரனம அவன கோட்டயய அனப 
பலகோல மைோகப் பிகயயவர் கோட்டும அனப பபோல இருந தது. ுதமைணன அவடிரப் பபோூற் உபசரித தோன. 
்நோவுக்ுத இனியய உணடவ அளிததோன. கோதுக்ுத இனியய அனபடிர பபசனோன. மைனததுக்ுத இனியய வடகயில் 
பலவருடடையய பலடமைத திறதடத உணர்நது போிரோட்டனோன. 

பலகோலமைோக யயோரிடைமும வசோல்லோமைல் ஒதுங்க ஒதுங்க வோழேநத பலவருக்ுத இப்பட ஒரு வகுல் 

கடடைக்கபவ, அவர் வசோர்க்க பூமிக்பக வநதுவிட்டைவடிரப் பபோல ஆனோர். அவருடடையய போடைல்கடுக் 
பகட்டுக் பகட்டு மைகழேநதோன ுதமைணன.

"இ்வுவு கோலமைோக உங்கடு உணிரோமைல் இருநதது வபரியய படி" எனறோன அிரசன.

"இததடன கோலம இ்விடைதடத அணுகோ திருநததூறுத என பண்டடைத ீவிடனபயய கோிர ணம" எனறோர் 
பலவர்.

"இப்வபோழபதனம தங்கடுக் கண்டு பி ுதம வோய்ப்பக் கடடைதததூறுத மைகழேசச அடடை கபறன" 
எனறோன அிரசன.

"என வோழே்நோக முிவதுபமை ்நல்ல வகு டலக் கோணோமைல் கழியுபமைோ எனூற அஞ்சயிருநத எனக்ுத இநத 
இடைதடத மிதிததவுடைன இ் வுவு கோலமும வோழேநதிருநததூறுதப் பயயன கடடைதது விட்டைவதனற ஆூறதல் 

உண்டைோ யிூறூற" எனறோர் வபருஞ்சததிிரனோர்.

"இடறவன திருவருக எப்வபோழது க்ட்ட டவக்கறபதோ, அப்வபோழதுதோபன எதுவும நிடறபவூறம? 
தங்ககளடடையய பிக்கதடதப் வபூறறதனோல் ்நோன வபருமபபூறடடையயவ னோபனன. இநத ்நட்ப எனூறம 
வோடைோமைல் பமைலும பமைலும உிரம வபூறம வண்ணம ்நோன ்நடைநதுவகோகு அவனருக க்ட்டுவிக்ுதம எனபற 

்நமபகபறன" எனறோன ுதமைணவகுல்.
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அவனடடையய பபசசபல அடைக்கமும அன பம ததுமபவடத உணர்நத வபருஞ்சததிிரோனோர் இனபக் கடை ல் 

நீநதினோர். வபோழது பபோவபத வதரியயோமைல் பிரவலனம பலவரும அுவுோ வினர். சல ்நோட்டைக 
ுதமைணனடடையய அிரண் மைடனயில் அிரச பபோகம வபூறூறத தங்கனோர் பலவர். பறுத தம மைடனவி 
முத பயயோருடடையய நிடனவு விரபவ, வமைல்ல விடடைவபூறூறக்வகோண்டு பறப்படை எண்ணினோர்.

அவடிர அனப்பவதூறுதக் ுதமைணன விருமபவில்டல. இனனம பல ்நோட்கக பலவடிரத தனனடைன 
இருக்கச வசய்யய விருமபனோன. ஆயினம பலவருடடையய மைடனவி ுதிநடதடயய ஈனம பருவததில் 
இருக்கறோக எனபடதக் பகட்டு விடடை வகோடுததனப்பனோன. பல மைோதங் ககளக்ுத ஆுதம வண்ணம 
உணவுப் பண்டைங் கடுயும ஆடடை அணிகடுயும வபோனடனயும விங்கனோன. அவூறடறச ிசமைநது 
வசனூற பலவருடடையய வீட்டபல பசர்க்ுதமபட ஆட்கடு யும வண்டகடுயும அனப்பனோன.

"உங்கடு ்நோன வதரிநது வகோகுோமைல் இருநதது தவூற எனூற உங்கடுக் கண்டை அனூற நிடனதபதன. 
இனபறோ, ்நோன உங்க புோடு பிக ப்நர்நதது தவூற எனூற நிடனக் கபறன. உங்கபுோடு பிகயயதனோல் 
உங்கக பலடமைடயய உணர்நபதன. உங்கபுோடு சல ்நோக பசர்நது வோழம பபூற வபூறபறன. எப்பபோதும 
நீங்கக எனனடைபன தங்கயிருப் ப்ர்கக எனற எண்ணம எனடன அ்யயோமைபல எனனகபு ஒளிததிருநதது. 
இப்பபோது அநத எண்ணம தவூற எனூற வதரிகறது. நீங்கக எததடனபயயோ வசல்வர்கடுப் போர்ப்ப்ர் கக. 
முடயுடடை மைனனர்கக உங்கடு விர பவூறூற உபசரிக்கக் கோததிருக்கறோர்கக. ஆகபவ எனடனப் 
பரிவதனோல் உங்ககளக்ுதத துனபபமைோ, ுதடறபவோ யயோதும இல்டல. எனக் ுதததோன உங்கடுப் பரிவது 
மிக்க துனபதடத விடுவிக்கறது. உங்கடுத வதரிநது வகோகுோ மைபல யிருநதிருநதோல் இநதத துனபம 
உண்டைோக நியயோயயம இல்டல அல்லவோ? எப்படயயோனோலும நீங்கக பபோகததோன பவண்டும. உங்கடுத 
தடடை வசய்யய ்நோன யயோர்? ஆனோல் ஒனூற விண் ணப்பம வசய்து வகோககபறன. உங்கக திருவுகுததில் 
எனக்ுதம ரரிடைம வகோடுக்க பவண்டும. அடக்கட இங்பக வநது சல ்நோட் கக தங்கச வசனறோல் எனக்ுத 
எ்வுபவோ இனபம உண்டைோுதம" எனூற ுதமைணன க்் விடடை யயளிததபபோது பலவர் உகும உரு கயயது. 
"வருகபறன" எனூற வசோல் விட்டு வநதோர். அவர் வசல்வதூறுத முன அவர் வபூறற பரிசூற வபோருககக 
அவர் வீட்டுக்ுதச வசனறன.

*
ுதமைணன அனப்பயய வபோருககடு வயயல் லோம வீடு நிிரமப வோங்க டவததுக் வகோண்டைோர் பலவர். 
அவருடடையய மைடனவி அவூறடறப் போர்த தோக. வியயப்பல் மூழேகனோக. வோய் திறநது பபச முடயயவில்டல 
அவகளக்ுத. உணர்சசயினோல் ஊடமையயோனோக.

பலவர் ஆனநதததோல் துகளிக் ுததிததோர். அவருக்ுதத தம மைடனவி மிக்க அல்லூறபட்டுக் ுதடததனதடத 
்நடைததி வநதது வதரியும. உறவினர்ககளம, பிக்கமைோனவர்ககளம, விருந தினர்ககளம வீட்டுக்ுத வருவடத 
அவர் அ் வோர். பலரிடைமிருநது பண்டைங்கடு அவக அ்வப்பபோது கடைனோக வோங்க, வநதவர்கடு 
உபசரிதது அனப்பயயதும அவருக்ுதத வதரி யும. அப்பபோவதல்லோம அவர் மைனததுக்ுதக பட்டை பவதடன 
அவருக்ுதததோன வதரியும. இப் பபோது எல்லோத துனபங்ககளம ீர்நதன. வூறடமைப் பபய் கோல்வோங்க 
ரடவிட்டைது. தம மைடனவிடயய அடிததோர். அவளிடைம மிக்க ஊக்கததுடைன வசோல்லத வதோடைங்கனோர்.

"இபதோ போர். இடவகக யயோவும ுதமைண வகுல் தநதடவ. பிம வதோங்ுதம முதிிர மைடலக்ுதத 
தடலவனோகயய அவன ்நல்கயய வுததோல் ்நமமுடடையய வூறடமை இருநத இடைம வதரியயோமைல் ரட 
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ஒளிநதுவகோண்டைது. இததடன வசல்வம இருக்ுதமபபோது ்நமைக்ுத எனன ுதடற? எல் பலோருக்ுதம மைனம 
வகோண்டை மைட்டைம வோரி விங்ுதவதில்தோன உயயர்நத இனபம இருக் கறது. ்நோன அநத இனபதடத இனிச 
ிசடவக்கப் பபோகபறன. நீயும இிரண்டு டக யயோலும வகோடு. உனடன விருமப வநது உன னிடைம அனப 
கோட்ட இங்பக தங்ுதகனற மைகளிர் சலர் உண்படை; அவர்ககளக்ுத பவண்டயய டதக் வகோடு. நீயயோக விருமபச 
வசனூற அனப போிரோட்டும மைகளிர் இருப்போர்கக; அவர்ககளக் ுதம நிடறயய விங்ுத. உனக்ுத உறவினர், 
அவர்கடுச சோர்நதோர் யயோிரோயிருநதோலும வகோடு. உன கூறபத திறதடத ்நோன ்நனறோக உணர்ந திருக்கபறன. 
பல வடகயில் அது சறநது விுங்ுதவடத அ்பவன. ிசூறறததோரும மைூறற வரும வநத வபோது நீ ்நம 
வூறடமைடயய அவர் ககளக்ுதப் பலப்படுததோமைல் அவர்கடு உபசரிததோய். அப்வபோழவதல்லோம 
பண்டைங்கடுத திருப்பக் வகோடுப்பதோக அுநது வோங்கனோபயய, அநதக் ுத் எதிர்ப்டபகடு வயயல்லோம 
ஒனூற தவறோமைல் வகோடுததுவிடு. இனனோருக்ுதத தோன வகோடுக்கபவண்ண்டும எனூற பயயோசக்க பவண்டைோம.
மைனங்வகோண்டை மைட்டும வகோடு. எனடனக் பகட்டுக் வகோடுக்கபவண்டும எனூற எண்ணோபத. எனடனக் 
பகட்கபவபவண்டைோம. யயோருக்கோவது வகோடுக்கபவண்டுவமைனறோல் உடைபன வகோடுததுவிடு; 
பயயோசததுக்வகோண்டு நிூறகோபத. 'இ்வுவு கோலமும வூறடமையில் வோழேநபதோபமை; வநதடதப் பபோூற்ப் 
போது கோததுச சோமைர்ததியயமைோக வோிலோம' எனூற எண்ணோபத. இநத வுதடதத தநத வகுல் இருக்கறோன; 
எனன பகட்டைோலும வகோடுப்போன. பகுோமைபல பவண்டயயடத அ்நது வகோடுப் போன. ஆடகயயோல் 
எல்பலோர்க்ுதம வகோடு. ்நோனம வகோடுக்கபறன. நீயும வகோடு. இநத வீட்டுக்ுத நீதோபன தடலவி? ஆதலோல் நீ
தோிரோு மைோகக் வகோடு. உனடனத தடுப்பவர் யயோர்?"

இ்வோூற பலவர் வசோனனடதக் பகட்டை அவர் மைடனவி எனன வசோல்வோக! முனபன சல மைகளிர் 
வருங்கோலதடதப் பூற்ச வசோல் யயடவ அவக நிடனவுக்ுத வநதன, அவக கண்களில் இனபததிவடலகக 
எழநதன. பலவர் தம க்ூறடறப் போடைலோகவும அடமைததோர். மைூற முடற ுதமைணனிடைம வசனற பபோது, 
"இங்பக வபூறற வுதடத ்நோன எனன வசய்பதன வதரியுமைோ? எல்பலோருக்ுதம வகோடுதபதன. என 
மைடனவியிடைமும வசோல்  எல்பலோருக்ுதம வகோடுக்கச வசோனபனன" எனூற வசோல் ப் போட்டடைச 
வசோனனோர்.

நின்நயயநது உடற்நர்க்ுதம நீ்நயயநது உடற்நர்க்ுதம
பல்மைோண் கூறபனநின கடுமுத பலோர்க்ுதம
கடுமபன கடுமபச ீிர யயோிநின
வ்நடுங்ுத் எதிர்ப்டப ்நல்க பயயோர்க்ுதம
இனபனோர்க்ுத எனனோது எனவனோடும ூதிோது

வல்லோங்ுத வோழேதும எனனோது, நீயும
எல்பலோர்க்ுதம வகோடுமைதி; மைடனகி பவோபயய!
பிமதூங்ுதம முதிிரததுக் கிவன

திருநதுபவூற ுதமைணன ்நல்கயய வுபன.
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இநத வீட்டுக்ுதத தடலவிபயய, பலவடகப் பிங்கக மைிரங்களில் பழததுத வதோங்ுதம முதிிர மைடலக்ுத 
உரியயவனம வசமடமையயோன பவடலயுடடையயவனமைோகயய ுதமைணன விங்கயய இச வசல்வதடத, நினடன 
விருமபத தங்ுதம வபண்ககளக் ுதம, நீயயோக விருமப அடிதது வநது டவததுக்வகோண்ட ருக்ுதம 
மைகளிருக்ுதம, பலவடகயில் மைோட்சடமைப் பட்டை கூறடப உடடையய உனிசூறறததோர் முத யயவர்ககளக்ுதம, ்நம 
ிசூறறததின கடும பச ீருமவபோருட்டு உனக்ுத வ்நடுங் கோலமைோகக் கடைன வகோடுததவர்ககளக்ுதம, 
இனபனோருக்ுத எனூற பயயோசக்கோமைல், எனபனோடு வசோல்  ஆபலோசடன வசய்யயோமைல், இனிச 
சோமைர்ததியயமைோக இவூறடறப் போதுகோதது வோழேபவோம எனவறண்ணோமைல், (்நோன வகோடுக்கபறன); நீயும 
எல்பலோருக்ுதம வகோடுப்போயயோக.

்நயயநது - விருமப. உடற்நர் - தங்ுதபவோர். பனமைோண் - பல மைோட்சடயயயுடடையய. கடு - ிசூறறததோர். கடுமப - 
ிசூறறம. யயோி: அடச நிடல. ுத் எதிர்ப்டப - அுவு ுத்தது வோங் கப் பன வகோடுக்ுதம பண்டைம; 'ுத் 
எதிர்ப்டபயயோவது அுவு ுத்ததுவோங்க அ்வோங்கயயவோபற எதிர் வகோடுப்பது' எனூற பரிபமைலிகர் (ுதறக,
221) எழதுவோர். ்நல்கபயயோர் - விங்கயயவர்கக. ூதிோது - ஆிரோயயோமைல். வல்லோங்ுத - சோமைர்த தியயமைோக. 
வகோடுமைதி - வகோடு. மைடனகிபவோபயய - வீட்டுக்ுதத தடலவிபயய. தூங்ுதம - வதோங்ுதம. கிவன - 
உரியயவன. திருநது பவல் - இலக்கணங்கக அடமைநத பவல். வுன - வசல்வம.

பனமைோண் கூறபன நின கடு முதபலோர்க்ுதம என பதூறுத, 'பல ுதணங்ககளம மைோட்சடமைப்பட்டை கூறபடன 
யுடடையய நினது ிசூறறதது மூதத மைகளிர்க்ுதம' என உடிர எழதினோர் படியய உடிரயயோசரியயர். 'நீயும எனற 
உமடமை, யயோனம வகோடுப்பபன; நீயும வகோடு என எசச உமடமை யயோய் நினறது' எனபது அவர் எழதியய 
விபசடை உடிர *

இடதக் பகட்டை ுதமைணன வசல்வதடத இயயல்போகப் படடைதத தன வண்டமைடயயக் கோட் டலும, பலவருடடையய 
வகுனடமை சறநதது எனூற உணர்நது, வியயநது போிரோட்டுவதுதோபன இயயல்ப?

இது போடைோண் திடணயில் பரிசல் எனனம துடற. பலவர் தோம வபூறற பரிசடலப் பூற்ச வசோல்வதனோல் 
இத துடறயயோயிூறூற. இது பற்நோனூூற்ல் 163-ஆவது போட்டு.

படிதிருததம
பக்கம வரி படி திருததம

24 10 பபிரறங்கடு பபோிரறங்கடு
48 கடடைச இிரண்டு வரிகடு நீக்கவிடுக.
60 11 பருவத பருவதடத

---------------------- 
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This file was last updated on 10 April 2010. 
Feel free to send corrections to the webmaster. 
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